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Amerika fle lngillere namına müza 
kereye girişenler: Amerihı Ha
rlclge Nazırı M. Hali, lngilterenl11 

Amerika H/iri Sir Llndsag 

mandası albnda yetişmektedir. 
Amerikalılar Çinin her tarafında 
tayyare istasyonları tesiı etmiı

lerdir. Japonya bütnn bu faaliyeti 
kendis:ne karşı bir harp hazırlığı 
şeklinde teUikki etmekte ve bu· 
günden bunun önUne geçmek 
istemektedir. 

( Devamı JO un~u sayfada ) 

Yunanlı Gözile Edirne 
Trakya Büyük Hhnınete Muhtaçtır, 

Hem De Çok Büyük 

Seggah; 6ill'/ıab~ dtamirini istediii Selimig• camii v• Edirnege 6ir hakıı 
unan ı ır ostumuz ahiren Ş k T 

Trakyamızda bir sey~hat . ar i rakya ziraate milsait 
mış. Bu seyahatten aldığı i:ı~6~ milhım ve z~ngin bir ovadır. 
ile Atinada mu"nte · An k Fakat bu zengın ovanın Uçte biri 

şır e sar- k . t k I titos gazetesine bir ancn zıraa te u lanıhyor. Biraz 
mış. llu yazı gözümü:eaİİiştt'S:; ileride, Meriç nehrinin öbür tara• 
memleketimizi muhtelif bakım- fında tamamile aksi bir vaziyet 
dan alakadar ettiği için naklini görüyoruz. Oralarda arazinin 
faydalı bulduk. Bilhassa umumi azlığından nhali de seyrektir. 
müfettişlik teekilatının işe baş· Mevcut olanlar da işsiz bir vazi· 
ladığı ve İbrahim Tali Beyin de yette oturmaktadır. Bu mukadde· 
bu teşkilatın başına geçtiği bu meden sonra siyasi sahayı bir 
•ırada Yunanlı dostun görüşünü tarafa bırakarak asıl mevzuumuza 
ötrenmek her halde zararlı gelelim: 
l&Yliaıaz. Bu zatio yazısı udur: ( Denmı 9 uncu aayfada J 

- ÇARŞAMBA - 25 NİSAN 1934 
! !!* =· idare itleri telcfo11w 202()3 Fiab 5 kuruı 
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Bugün lranhlar Matem 
Halindedirler 

Valde Hanında, agin haşlamadan 
•flfl•I hocalar Geligor 

BugQn muharremin onuna 
te1adnf ettiği için dün 6ğleden 
aoora •• gece Valde hanında 
lranlılar tarafından meraıim ya• 
pılmıştır. Polia her ıene olduğu 
gibi bu ıene de iyin esnasında 
vficudil zehirleyici tokmak ve 
ıakşakların kullanılmasını men 
etmiştir. 

Japon Mektep Gemllerl 
Napolide 

Napoli, 24 - Geçenlerde lıtanbu
lu ziyaret eden Azama ve İvate isimli 
Japon kruvazörleri buraya geldiler. 

Hint Grevcilerl Artıyor 
Bombay, 24 (A.A.) - iplik ima• 

llthaneleri grevcilerinin miktan 32 
bini bulmuıtur. 

M. Muşanot Romeda 
Roma, 24 - Bulgar BatvekiJI M. 

Mutnnof, buraya gelmittir. 
-··········································---·-··· .. ···-

Çocuk Haftasının 
ikinci Günü 

DDnldl faaliyete alt malQmat 
11 inci aayf amı:ıı:dadır 

lm:r.ıa m11hfusdur 

Talebe P ol rt 

- imtiyazlı irketler hakkın· 
daki şikayetleri okuyqrum. Bu 
meyanda Tramvay Şirketinin 
talebe pasolan hakkındaki yaş 
tahdidi maddesi de nazandikkati 
celbeder. Vapur şirketlerinin yap-

Yakacık Halkının ŞlkAyetl 
- Yakacık fıtanbulun en 

güzel sayfiyelerinden biridir. Suyu 
ve havasının güzelliği yfizllndeo 
her ene yüzlerce misafir geli~. 
Yakacık ( 400 ) nüfuslu güzel bır 
kasabacık olduğu halde, seoeler
denberi bur:aya elektrik yapılma• 
mıştır. Akşamüstleri Yakacık feci 
bir karanlık içinde yüzer. Karta-
lın ve Adalann ışıl ışıl elektrik· 
leri karşısında Yakacık kasvetli 
bir karanlığa bUrünO.r. 

Üç senedenberi hala yolları 
ölçüp duruyorlar. Artık güzel 
Yakacığımıza elektrik gelmesi. 
Elektrik şirketinin insafına kalmış 
bir şey demektir. 

Yakacıkta ı Abdalganl 

( Devamı 9 uncu BDyfada) 

Esnaf Bankası işi Geniş Sa
lahiyetli Bir Komisyo a 

Esnaf Bankasının vaziyetini tetkik etmek üzere şehrimizdo 
geni~ salahiyetli bir komisyonun teşekkülü tekarrUr etmiştir. Bu 
komisyonda Maliye, lktısat ve Dahiliye Vekaletlerinin mümessilleri 
vardır. Dahiliye Vekaleti namına komisyonda Tevfik Talat Mnliyo 
Vekaleti namına da Abbas Beyler bulunmaktadırlar. lkbsat 'vekaleti 
namına da Ticaret Komiseri Bahri Beyin bulunması ihtimali vardır. 

Komisyon dünden itibaren faaliyete geçmiştir. Başmüfettiş Tevfik 
Talat B. Esnaf Bankasına giderek, dün akşama kadar meşgul 
olmuştur. 

Dün mevsukaa öğrendiğimize göre, Esnaf Bankası çok yakın bit 
zamanda tasfiye edilecektir. Bankanın bugünkü hukuki vaziyeti şudurı 

Mevduah koruma kanununa göre bankaların ve Anonim şirketlerin 
aıgari bir milyon lira sermayeleri olmak lazımdır ve bu gibi milesso

( De-vamı 9 uncu aayf ada ) 

En güzel romanı yioe Son 
Postada okumaya başlıya

calunoız 

lilralık 
K P 

lhtıru, heye;.;n, insan ho7ratlığı, 
bu re.mana ba9ından gonuna ka• 
dar pet1n•• anlatılmas bir allka 

1aratıyor, 

Yamı 
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Spor Terbiyesi 
ihtiyacı Ve 
Halk 

lzıni~de İzmirtporla • Altay 
ku ü~leri arnsmda ge9cnlt rJe 
yapılan mnçın feci netıccsıni 

dün yazdık. Ila lisenin halk 
•~ ındal.:i intibaım ise şa;;ı• 

dt.ki satırlarla hiılô.sa ed iyoruz: 
Bulu i Dey ( Teczi Sultruıuhmct 

Eakıı ptiye cad jCBi ) - Benim bfü]. 
tim spor 11bhat için, adaleleri, s inir e
l'İ kuvveUendirmek için yapılan oyun• 
dur. Sporculara aıap!anna en b kim 
o!ao sınıftır, diyelıiliriz. lzmirde yapı· 
lan bir futl:ol mnçıoda sahnenin Ur 
harp meydanına çevrildi§'ini gaıe e
lerde okudum. Nezih ve terbiyeci bir 
muhit olarak tanıdığımız hmirden 
bu gibi haberler alacağımızı b Ç 
tımtt etmiyorduk. Hi'i aporun ne 
demek olduğunu bitmeyen rcnçlerin 
bulunduğuna tabit oluyoruz. 

lf. 
S.iın Dey (Galata fopçtı]ar caddesi 

172 ) - Sportmenler aynı umanda 
alnlrlerine bakim kimselerdir. hmirm 
iki yükaek futbol takımı çarpıtırken 
aeyircilcrln de müdahales:le sahne 
bir mu&arebe yerine dönmüt- Kaleııin 
direkleri a<skOlmüı, toplar çivi!erle, 
Jiletlerle parçalanmış. Oyuncular t0 • 

kat, yumruk biribirlerine giraıif)er. 
Araıura fstanbulda da YUkubulan bu 
(ibl badiscJer bi%im aibi merakblan 
•por seyretmek zevkinden mahrum 
eJecelc. Altı, yedi bin aeyirci~in önüa .. 
de dövüımek ayıplanacak bır ıeydlr. ,,.. 

nyu Dey (Divanyotu 84) - Biilm 
bDditlmiz doktorlar iaabı zayıf in• 
aanlara spor tavsiye ederler. Spor
culan, bidiıeleri ıoğukkan!alıkla Ye 

itidalle muhakeme edebilen in· 
Nıılar diye tanınz. Ve bunun için de 
•emleketimizde sporun lnkitafını 
temia için •ğr•f1)'0ruz. hmirin Af. 
.ancak stadındaki müeasif hadiae 
bizi ye'se düfürüyor. Bu vuıden de 
birkaç ıporcumuz tevkif edilmiş. 

Spor oevkini kıracak olan hu gibi 
hadiselerin bir daha tekarrür etmo
meainl temenni ederiz. 

* Hakin Bey ( Fatih Sanıçhanebışı 
12) - Avnıpa atadlanoda iki kU!ü. 
bün ·tokat, yumruk biribirlerine gü-
diklerini hiç ifituıiyoruz. Fakat biz de 
kulüp gayreti baun kavgaya dayan
clıtı aık aık görülmeğe baıladı • .kmir 
aporculan da lstanbuUu apbe:rlerin
den fena bir huy kaptılar. Onlar da 
cuma günü .. hada dövüımü~Ier. Bu 
yiizden birkaç kişi tevkif edilmiJ 
birçok ıporcular da ceza görmuşlu: 
Arblc bu son olma1ıdır. 

GUmrUkte Bir karar 
Ötedenberi seyyah ve yolcu 

beraberinde gelen kayak ve paten 
&ibi çor alet ve edevatından 
muayyen bir gümrük resmi alı
nıyordu. 

Son verilen bir kuarla, yolcu 
Ye seyyahların beraberlerinde ge
tirdikleri bu gibi aletler zaU q
radan nydacak, resimsiz pçe
eektir. 

ı~. ---------------------
Esrarcılar, Eroinciler 

• 
Gümrükteki ihtisas Mahkemesinde Bir 

çok Mahkômiyet Kararları Verildi 
Gümrükte çalışan dokuzuncu lht:sas mahkeme

sinin işleri son zamanlarda bir hayli çoğalmıştır. iki 
gün içinde bu mahkemede yalnız 7 tane kaçakçı• 
hk davası neticelenmiştir. 

lira para cezası ödemesi karar allına alınmıştır. 
4 - Arkadaşı Kirkorla beraber esrar kaçakçı

lığı yaptıklan iddia ed.en Mürefte Lokantası sahibi 
Hır:stonun muhakemeleri bitirilmiş, Kirkor 1 ay, 
Hır;sto 14 ay hapse ve aynca para cezasına mah
kum olmuşlardır. 

1 - Adapazarmdan istanbula 40 kilo esrar ka· 
cınrken yakalanan Halil İbrahimle rkadaşı Haydar 
16 şar ay hapis cezasına mahkum edilmişlerdir. 
Mahkeme ayrıca suçluların (41) bin (161) lira da 

5 - Eroin satarken yakalanan manav Hdi!e 
bir sene hap·s, 200 lira para cezası verilmiştir. 

6 - Mahmut isimli bir korucunun sıgara kağıdı 
kaçakçılığından l sene hapsine ve 252 lira para 
ceza.ı ödemesine karar verilmiştir. 

para cezası ödemeler:ne karar vermiştir. 

2 - Valde hanında esrar satarken yakalanan 
Mahbup l sene hapse; 230 lira :para cezasına mah 7 - Kaçak a:g~ra kağıdı ile yakalanan Küçük· 

Mustafapaşalı Tevfik Efendinin bir sene mahkümi-kum olmuştur. 

3 - Petrograt pastahanesinde el!'ar 1&tarlcen 
yakalanan Nuri 1 .sene hapse mabku.m edilmiş, 200 

l etine karar verilmiş, yaşı dolayııile cezası 5 aya 
indir:lmiştir. 

İstanbulda 
Ne Kadar 
Bekar Var? 

lstanbulun nüfusu 1927 umumi 
nüfus yazılışına göre (690,857) dir. 
Belediye İstatistik Müdürlüğü bu 
nüfusu, medeni halleri, yaş grup
ları ve tahSilleri itibarile bir 
tasnife tabi tutmuştur. Tasnif 
neticesinde lstanbulda ( 333,144 > 
bekar, (276,542) evli, (72421) de 
dul bulunmaktadır. 

fstanbul nüfuaunun ekserisini 
de yirmi ile ( 45 } yaşları :arasın· 
dakiler teşkil ediyor ve bu 
(291,622) olarak tesbit edilmiştir. 
Bundan sonra ( 46 ) ile ( 60 ~ yaş 
.arasındakiler gelir ve bun!arın 

adedi de (l05,23J) tür. btanbulda 
yetmiş yaşını ikmal etmiş ihti
yarların adedi ancak (14,428) dii. 

inkılap 
Kürsüsünde 

Eski Adliye Vekili Mahm~ 
Esat Bey dün akşam inkılap 
Tarihi Enstitüsünde derslerine 
devam etmiŞtir. Mahmut E at 
dünkü dersinde TUr:k inkılibmı' 

ukuki safhasına girmiş ve e el 
mparatoduk devrindeki dii ve 

kuki mevzuat ve vuiyeti anıa:. 
taTak bugünkü adli vaziyetimiz 
arasında mukayese yapmışlar. 

Mahmut Esat Bey dünkü de~ 
1sinde çok alkışlanmıştır. Yann 
dersine devam edecektir. Bugün 
ders yoktur. " 

Adapazar B:ınf<asmm Tam 
Ergani dahili istikrazımn son 

lkeficesi neticesinde, şehrimizdeki 
Adapaur Türk Ticaret bankası· 
na 10,000 lirahk ikramiye isabet 
etmiştir. 

Annelere 
Öğütler 

"124 

• Çocuğuna sütüm yaremiyor" 
diye mernklanmn; sütnine tutuııya 
kalkışma; Lil iki kabahat eende değil, 
eüı ver1ştedir. 

* Çocuğunu memeden kesmek mi 
istiyorsuııY Dalc sekiz kilo var mı? 
Dekle, biç olmazsa iki <fi§İ çiklın 
ve Temmuz eıcaklan gelein. 

* Qocoiun midesini bka bara dol-
durma ve yavruna her verdığio 
yemPi;rin yarayacıığım Fanma; hıl ki, 
hnddındco fazla yemek, çocı ğıın 
bar:ınğını bozar ve tq'kuı kurbtığa 
karnı yopar . 

* Çocuğa, nkın, bir damla bile 
bira, rokı ve bunun g\bi ispirtolu 
işkJerden tatbnna. 

* Sılbn çoetıjunu kirli lbırelcma. 
Deilerini kirlet.tığini ~d ğio zaman 
ih men de.ği tir. Hem ~k rahatla· 
mı , hem de temiilik temelıni kar· 
IDUJ olursun. 

* 
Cocoğun di§lerini her gUn e.ı1; 

d. er t.urümiye fba .. layıoca hemen 
ekime koş ~ ük ~ eriya, bir 

ıic h....ıelığma ıalimettir. 
P.d. Dr. ltıtaa Hilmi 

Üç Çocuk 
Himayeietfal Kutularından 

Para Ç1karm1şlar 
Evvelki gün Himayei Etfal 

rozetleri dağıtan çocuklardan 

Küçükmust.afapaşada oturan Nec

det, Yüksek kaldınmda oturan 

Lion Te lsak kutulardan para ç.al

dıklanndan yakalanmışlardır. 

Saatin 
Hadiselerı 

Fenerde nira atarken yaka
lanan Mczaffer isminde bir çocu
ğun üzerinde büyük bir kama 
çıkmqtır. 

Jf Evvelki gece filphe üıe
rine Galatada çevrilen AbduHab 
isminde birinin üzerinde bir ta
banca bulunarak müsadere edil
miftir. 

1f Taksimde ~oğurthane so
kağında ohıran Halda Efendinin 
evinde yapı:an arama neticesinde 
75 gram afyon bulwaarak müsa
dere edilmiştir. 

11- Bakırköyde Galip isminde 
bir gencin bindiği bisiklet 55 
yaşlannda N~ir Hanım isminde 
bir kadına çarparak ağır surette 
yaralamışbr. 

Komünistlik 
Suçlu arı 

Geçen hafta le"kü edilen dört 
komünistlik suçlusu, kendilerinin 
polis tarafından dövüldükleri 
iddiasile (24) saat içinde muayene 
edilmelerini istemiş erdi. Zabıta 
doktoru bunları muayene etmiş 
ve kendilerinde bir dövü!me eseri 
görememiştir. Suçlular kendileri
n:n Tabibi Adil tarafmdan da 
muayene edilmelerini istemişlerdir. 
Tabibi Adil Enver Bey dün ken-
dilerini muayene etmi, ve rapo
runu müddeiumumi:iğe vermiştir. 

Abdi Deg.I Bahri 9. 
Dünkü nüshllmı:ıda Liman 

Ş:rketine ait bir yazıda ismi ge-
çen 1icaret Komiseri Bahri Be)i. 
sehven Abdi Bey oluak kaydet· 
miştik. Tavzih ederiz. 

Nisan 25 

Günün Tarihi 

Riza Şah Hz. nin 
Ankara Ziyareti 

lngilterede Müessif Neıri 
yata Sebep O:du 

lnglllz Hariciye Nazırı Yaz 
yeti Tavzih Ediyor 

Londra, 24 - Avam Kamaras1ada 
btr meb'us, Türkiye •e lran devlet 
reialerinin yalonda yapacakları mü-
likata dair neırolunao baber:er hak .. 
lcmda hükümetin ne düşündüğünQ 
Hariciye Naıınndan sormuş:ur. 

Nazır : " Bu mesele İngil tere hü· 
kGmetini alakndar etmez., demiştir. 
Bu lllemleketlcrin devlet re~leri 
hakkında fng~lterede inti~ar eden 
fngiliı efkiirıumumiyesinı yanlış ~ol
Jara aevkedecek mahiyetteki bau 
beyanabn önüne geçilmesi lüı.umuna 
dair ıonılan diğer bir aualc cevaben 
de fUDU söylemiştir : 

., lngiltere hükumetinin çok ııamiml 
dostluk idame ett:ği bn iki memle
ketin devlet reislerine tdmihan ya-
pılan lu gibi netr:yatı ben do sizin 
kadar teesaüfle karıılarJm. Bu mem• 
leketler, bu devlet reialerinln mukte
dir idareleri alnnda pyanıdikkat 
tıerakkUer e!de etmişlerdir.,, 

lsparta'da Asri Mezbeha 
faparta, 23 - Şehre çeyrek •••t 

mesafede Demir k&pre mcvkiinde 
yapllacak olan fenni t ehir ezbeha• 
.....- te•el atma meruimi bugün 
nat 14 te fırka kumandanı ve C. H. 
fırkuı reiıi beylerin ve memleket 
balkının huzurile yapıldı. Merasime 
baştamazdan enci baytar Fuat bey 
tarafından açılıt nutku söylendi. 

ŞUphell ÖIUm Tahkikat. 
27 pn evvel bir hıraızhktan •uçlu 

olarak Balurköyünde tevkif edilen 
Kör Oamaıı tevlufind4:n üç gün 
t:>nra ölmüf ve hapiıbane doktoru 
tarafmdan muayene ed:tdikten •onra 
ıömülmeaine müsaade edilmişti. Ara· 
dan Bç balta l'eçtikten aonra akraba• 
•1ndan birisi ı:o.i'e müracaat ederek 
Oaman Ef. nin yakalandıktan ııoıya 
dövüldüğü için öldüğünü ihbar et• 
mifür. Ceset kastahane imamınıa 
ıöaterdiği mezardan çıkanlarak CV• 

velai giin morga nnklcdilm:ıtir. Tah· 
kikab yapan Müddeiumumi Muninl 
Ferhat Bey dün cesedin bir defa dı 
muhbir tarafından görülerek teıhia 
edilmeal için poliae müzekkere yaz .. 
mııtır. Muhbir lugün morsra gelerek 
~•edi görecek ve Osman Ef. oldu• 
ğunu aöy!ereo Gzerinde tetkikat ya
pılacakbr. 

Hava Filomuzun 
Rusya Ziyareti 

Moakova 24 - Gazeteler, Türk 
tayyarelerinin muvasalatı haberini 
göze çarpacak tekilde neıretmekte. 

dir:er. 
~r ... •da, diyor ki: 

• Türk aakeri tayyareciliğiJ mümea• 
aillerinin Sovyet Rusyayı ziyaretleri 
So\7et aakeri tayyarecilifi müm~ 
aillerinin Türkiyeye yapmıı olduk
lan ziyaretin iadesidir. Sovyet Rusya. 
ya yapılan bu ilk ziyaret Sovyet 
Raıya ve T~kiye milletleri ara.sındı 
kuneti daima artan aatlam doatluğa 
yeni ~ir d~dir.,, 

1 Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan Be1 Dil}or Ki: j 

- Cuma pnl Adaya ıitmek 1 Hasan Bey: - Sen lagilizcc 1 
lltJ1orum Hu. Bc7J Wlr -.m? 

- Ha,.L 

H. B. : - f raDS&zca? 

- Ha111'L 1 
H. E. : - Almanca da bilmca ı--!; ~;dip :~~.:y~;P:.8l 11':~~~:~-;: 

misin? ,C!erdinl anlatabilecek bb \U. Lif\J- t•••dal 
- ...,_, ...._ aq, ...,...... ı.u ... ı .a.mı7 .. ekalll c1e1 



ntl•icatımızın p)lc/u• 
tundan dercedilememiJ
lir. 



liemlelc.et Manzarası 

Trakya 
1 ütüncülüğü 
Ne Halde? 

Tek.rdağ ( Hususi ) - Be alh 
senedenberi Trakyada tütün ekimi 
düşmekte ve fiat düşkün:üğü der 
layısile ihmal edi.mektedir. Müte· 
hassıs ziraat erbabının ifadelerine 
göre Tekirdağ mmtakasının top
rağı eyi tütün yetiştirmeye müsa:t 
ve. elverişlidir. Bilhassa merkezin 
bazı mıııtakalan ile Manika, Şar 
köy ve Malkara tütünleri tanm
mı.ştır. Bu ziraatın kıymetini 
k ybetmesirn:leki baş!ıca sebep
leri mahsulata nisbeten fiatlardaki 
döşkiinlükte aramak mecburiyeti 
vardır. Çünkü fiatfar maliyet fıa· 
tım bile koruma aktadır. 

Zürra tütünü terbiye ve işlen
mesine ehemmiyet veriyor. Tekir
dağ ve havalisinde tütün ziraati 
yapan Manika, Şarköy, Malkara 
ye merkez mmtakaları.d;.r. Bu sene 
f~atler çok ucuzdur. Bir tütün 
ekicisi bu hu.susta demijtir ki: 

- ., Nisan iptidasında Tekir-
• dağında mübayaat yapmak üzere 

buraya gelen Edirne İnhisar ida
resinin eksperi ha ene istihsal 
ettiğim (J56) kilo tütüne toptan 
(13) lira (50) kuruş vermiştir. Bu 
hesaba göre tütünün kilosu 3 
kuruş 20 paraya gelmiştir. Hal· 
baki biz ıspanağın kilosunu on 
kuruşa alıyoruz. Demek oluyor ki 
tütün ıspanaktan da ucuzdar. 

Tütünlere kilo hesabı ile de 
fiat verilmiyor. Götürü olarak bir 
fiat kesiliyor. Biz bu fiat usulü
nü de yeni öğreniyonn. Ben bu 
356 kilo tütünü yetişHrince ka
dar kendim de ferağati nefisle 
çalışbğım halde yapbğun masraf 
(33) liradır. Verilen 1 l buçuk l.ra 
fiat ise masrafımızın yarısına bile 
tekabül etmemektedir. Tütünlerde 
hiç filiz ve kınntı yoktur. Bu ka-
dar ucuz bir fiata karşı tütünleri 
satmadım. ınhisar ambarında depo 
edilen tütililJer orada da bakım· 
&ILlk yüzünden kim bilir ne kadar 
iskarta verecektir. 

İnhisar idaresinin tütün ziraat
çıları hakkında tatbik eylediği 
usullerin değiştirilmesi ve tütün 
kongresinin kararları tütün istih· 
salat mıza yeni bir veçhe vere
cektir. 

Eskişehirde H~mil Gecasl 
Eskişehir (Hususi) - Asri si• 

nemada bir hamit gecesi tertip 
edilmiş, birçok hatipler tarafın
dan büyük şair;n hayatı ve eser-
leri anlatılmış, genç talebeler fa· 
raf ındao şairin muhtelif şiirleri 
okunmuş \re Eşber temsil edilmi§tir. 

Bir Taleb3 Duvar Gazet3si . 
Rize, (Hususi) - Pazar kazası 

Ukmektebin beşinçi ve dördüncü 
mmf ta~ebeleri, elbirliğile bir Du· 
var gazetesi tesis etmişler ve 
gazetelerine hararetli bir müna• 
kaşadan zonra Onogur ismini 
~ermişlerdir. Onogur eski türk· 
çede cihanşu ol manasına geli
yorm~ Onogunm ilk nüshası 
küçült kariler tarafmdan derin 
bir alaka ve sevinçle kar ao
m•şlır. 

MaJaty1 Ticaret Odası Kongresi 
Malatya, (Hususi) - Ticaret 

ve sanayi odası senelik kongresi.ııi 
1apmıştn-. Kongrede muhtelif ra
porlan tetkik etmek üzere iktıs.at 
ve ziraat encümenleri seçilmiştir. 
lktısat encümenine Osmanlı Ban· 
kası müdürü Cavit, Tüccardan 
Mehmet, Sü eyman, Gaffar zade 
Yahya ve Cem'i Beyler, ziraat 
encümenine de Haşim zade Sait, 
Mehmet, Abdülkadir, Sıddık, Ali 
Rıza Beyler seçilmişlerdir. 
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Nazilli (Husu
si) - Nazilli 
Maarif hayab 
hummalı bir fa-

e 

Hopada Bir Muallimm Hamiyeti 
Hopa, (Hususi) - Kavak kö

yü muaUimi Almıet Cevdet Bey, 
bulunduğu köyde halk tarafından 
inşa ettirJmekte olan mektep 
binası için maa,ından yüz lira 
tel:errü etmiş, malik olduğu mes
leki kitaplardan bir kısmını da 
maarife hediye etmiştir. Malen 
mu~avazi fakat ruban büyük bir 
vazıyette olan bir köy muallimi 
vat Iaşm gösterdiği bu hami
yet numunesi Maarif Vekaletince 
takd'r edilmiş ve mumaileyh bir 
takdırname ile taltif edilmiştir. 

Hopa GnmrOk MUdUr1ügU 
Rize, (Hususi) - Hopa g'1m

rük müdürlüğü kadrosunun Riıe
ye ve Rize 1. ümrük merkez me• 
mnrluğu kadrosunun Hopaya naklı 
takarrür etmiştir. Nakil muame
si haz·randa yapılacaktır. 

Maarif 

Diyarıbekir' de 
Ticaret Odası Kongresi 

Başladı 
Diyanbeki.r (Husasi) - Ticaret 

ve Sanayi Odası senelik kongre
sini yapmış, kongre riyase~ine 

seçilen Sadi Bey tarafmdan ticari 
ve iktısadi vaziyet hakkında bir 

nutuk veri!miş, millet ve memle
ket büyüklerine tazim telgrafları 

çekildikten aonra mesaiye baş

lanmıştır. 

1ık iş olarak tilccardan Meh
met ve Sıtkr, avukat Muhiddin, 
eczacı T absin, Abdi ve Nedim 
Beylerden mürekkep bir tetkik 
encümeni seçilmiş. ruzname tetkik 
edi:mek üzere encümene havale 
edilmiştir. Kongre mesaisine de· 

ay 1 

K~uk Kumlada Keçi Uyuzu 
Gemlik, (Hususi) - Küçük 

Kumlada keçi uyuzu çıkmış, Bur
sadan baytar Kemal Bey gele .. 
rek uyuza tutulan 35 keçiyi ilaç
la yıkamış ve hastalığın önünü 
almıştır. Yeni uyuz vak'ası yok .. 
tur. Hasta k~iler. sürülerden 
ayrılmıştır. 

lzmi tin Yeni Bütçesi 
lzmit, (Hususi) - Belediye 

meclisi içtimalanna baş!amıştır. 

Bu içtimalarda 934 bütçesi mü
zakere edilmektedir. Yeni biit
çede 117 bin lira masraf karşılığı 
olarak 127 bin lira gelir vardır. 

_...... ....................... , ........... .......__ .... .... " ............ a. . ........ _ 

vam edecektir. Kongre münase
betile bir de çay ziyafeti ve
rilmiştir. 

Resimli Memleket Haberleri 

1 - Nazilli mektepleri arasında tatbiki derslere kemmelen temini auretile amfrlerinin teveccühünü 
fazla ehemmiyet verilmektedir. 5 eyliil mektebi kazandığı ~.bi iyi muamelelerile muhitinin ve halkın 
t 1 b ı · d M t k- - ·+.,.: .. ı d da hürmetim kazanmıştır. 

R lılard kal ih
.. b . • . - an ma a umma ı ır a ar aa ıyetı a e e en e as avra O} une gı~ er, ora a ı 3 B dır d h ı b. b h f ı· · 

oma an ma tar ı hara elerı gezmqlcrdir. vardır. Bütün bağlarda ve bahçel~rde işcilerin ba-
2 - Devrek jandarma bölük kumandam vekili raretli çalışışı göze çarpmaktadır. Belediye de Ban-

başçavuş Yakup Efendi muhitinde asayifİD mü.. dırmada yeni bir park tesis etmektedir. 

f.1itlisle Ağaç_ Modası 
Bitlis (Hususi) - Burada ağaç 

bayramı yapılmış, hemen hemen 
bütün memleket halkı bayrama 
iştirak etmiş ve 3 binden fazla 
muhtelif cinsten.ağaç fidanı dikil
miştir. Bayramdan soma burada 
bir ağaç dikme modası başla· 
mışbr. Şimdi herkes evine, bah .. 
çesine, tarlasına ağaç dikmekte• 
dir. Bilhassa Ahlat kayısı ve 
Bitlis dutu fidanlan pek rağbet 
görmektedir. 

Trabzonda Konser Ve Müsamere 
Trabzon, ( Hususi ) - Orta 

Ticaret Mektebi son sınıf talebe
leri istiklal piyesini temsil etmiş
lerdir. Muallim Mektebi talebe-
lerindea mürekkep b:r grup b' 
halka alafranga konaerler ver
mişlerdir. 

Manavgat' da 
Merasim 

Manavgat (Hususi} - 13 NI· 
san kasabamızın yevmi mabsuıo
cur. Bu mDnaıebetJe l>urada te
zahürat yapılımtı Serik. Kaı, EJ. 
malt, Korkuteli-, Alanya ka:zala
rile Antalya viliyetioden deı bir

çok halk bu tezahiirata fttirak 
etmişlerdir. 

Meralime ıehir bandosunun 
istiklal marşı ile başlanmış, lise 

talebesinden bir efendi hitabe irat 

etmiş, hep bir ağızdan onuncu 

yıl marşı okunmuş, birçok köyln· 

nün iştirakile güreşler yapılmıştır. 

Gece de Aatalya. halli muiki: 

Muşta Yerli Mallar Propagandası 
Muı (Hususi) - Şehrimizde 

teşekknI eden lktııat ve tasarruf 
cemiyeti çok hayırlı hizmetler 
yapmaktadır. Cemiyetin idare 
heyeti reisi İskan müdürll Şükrü 
Beydir. Şükrli Bey çarşımn muh
telif yerleriıae,. ıokaklara, göze 
çarpacak her yere bnynk harfle.f"' 
le yerli mah propagandası yapan 
levhalar asmıştır. Aynca mtıtema· 
diyen halkım tenvirine de çalışıl
mak~adır. 
-----------,·--~~----_.,--heyeti tarafından bir konser YC4 
rilmiş-, Aka GUndüzlln mavi yıl
dırnnı piyesi temsil edilmiş, fener 
alayları yapılmıştır. Misafirler Ma· 
navgatın meşhur telilesini ve eski 
Antalyayı gezdikten ıonra dön· 
mitler.& L s 

Edebi 
Anane 
Meselesi 

Nurullah Ata 
Haftalık gazete!erden biri ba• 

zı nıubarr~r:erımize, eski edebi· 
yatımızın hangi eserlerinin yerıİ• 
den basılmasını, bugünkü dile 
çevilmesmi istedikler.ni sordu. 
Latin harflerinin kabulünden beri 
bu mesele çok kimseyi alakadar 
etmektedir. 

Yeni yetişmekte olan gençler, 
yani oo, onbet sene sonra tahsili
ni bitirip te iş görmeğe başlıya
cak olan nesil, Arap harf.lerini 
tanımıyacağmdan divan ede
b~ya.b'?ızı okuyamıyacak, ondan 
h~ç ı~tifade eoemiyecektir. Ken
dılerıne ancak ) irmi, yirmi beş 
senelik bir ec!ebiyat rehber.ik 
edebilecektir ki bu da bir « irfan 
ananesi» teşkiline kafi değildir. 
Bunun için yarının gençler~ne, 
edebiyatımızın dünkü hazinelerin .. 
den istifade imkanlannı hazırla
malıdır •.• 

Böyle düşünePler çoktur, hatta 
ekseriyeti teşkil etmek e<lir. Fakat 
onlara verilecek kısa bir cavap 
vardır: Eski edebiyab1D1% yanwıı 
gençleri için bir (( irfan ana
nesi» teşkil edebile e mahiyett 
olsaydı onlann yctZI.ldığı Arap 
harflan kalkamazdı. 

Çünkü Latin harflerinin kabu
lü sadece Arap harfler.nden daha 
kolay veya daha iyi olduğu için 
değ!ldir. Latin harfler:nin kabulü 
her şeyden evel bir ihtilal harC4 
ketidir, yani maziye, onun mües
seselerine bir isyandır, onun kur• 
duğ&J zlhniyeti değiştirmek arzu
sudur. Eski edebiyabmız bir 
« irfan ananesi » olmasın diye. o 
sıfatla yaşamasın diye eski harf .er 
terkedilcli; bu un için yannki 
gençlere dünün hazinelerinden 
istifade çarelerini düşünmeğe lü.
zum yoktur. 

Bizler Fuzu~i'yi, Nefi'yi, Ne
dim'i hA!i zevkle okuyor ve onla
nn inceliklerini sezebiliyoruz. Fa
kat yeni )etişenlere onların en 
güzel gazelleri bile anlaşılmaz bir 
şey gibi geliyor. Dalına tercüme 
etmek lüzumu hasıl oluyor. Hal· 
buki şiirin., billıa.ssa bizim divanla
rnwzdaki gibi aırf ıekil oyun11 
olan tiirin tercüme.sin~ imkan 
yoktur. Bunun içindir ki eski ede
biyatımızın bazı eserlerini bugün .. 
kü dile. çevirip yeni harflerle bas• 
mak esası kabul edilse bi:e bu 
esasın tatbikinden bir fayda bek· 
lenemez. Şiir bir tarafa bırakı
lınca da eski edebiyahmızda no 
kalır bilmem. 

Dışandan gelen fikirlerden 
tikayet edecek deği:im; fol at 
bugünkn Avrupahlano irfao 
ananelerine bağlanmalanna pek 
ehemmiyet vermiyoruz. Fransızlar, 
Almanlar, İngilizler mütemadiyen 
eski edebiyatlannın kendilerine 
ilham kaynağı olmasından, genç
leria eskileri okumakla yet:ştiğiD
dcn bahsederler. On!ara bir di
yeceğim yok; fakat ' uerleriDdea 
istifade etmekte o!duğumu mil
letlerin biraz da far .. bioe bakahm. 
Fransız edebiyahnm en mühim 
devirlerinden biri aa altıncı asır
dır .. yani milli t.ıir irfan ananeai 
bulumnıyan devir. Almanlann da
ha OD sekizinci aaıra kadar oöy(o 
bir an' aneleri yoktur; halbuki en 
büyük ve en milli şairleri o asır
da yetişmiştir. Hepsi ustalarım 
dışardan seçmişlerdir ve bu ken
dilerinin büyük bir edebiyat ve 
milli bir anane kurmalarına mani 
olmamışbr. ı 

Fakat on albncı asn· FranB111-
lan, Rabelais, Montaigne, Roıı
sard, on ıekizinci asır Almaııian, 
Leasing, Goethe, Sebiller bira 
devdi. Ne yapalım ki bize de bu• 
gnn de\Pler lazım. Zor bir deyir ... 
Asıl güzelliği de bu zorluğunda 
deiil mi? 

/ 



SOll POSTA 

( Sigaut Atemi ]1 · 
Uzak Şark 

llABİCI TBLORArLAR 
Gebelik Ağrıları 
Çekiyor 

Çin hükumetinin son g8olerde 
Japonya aleyhinde neşrettiği bir 
beyanname ve Cemiyeti Akvamın 

Çm - Japon ihtilafmı özden eçir• 
meye lhanr, nmnsı, Japo h kOmetinl 
S•7et f.h"m ir bey t ermeye 
•~r etil. Japon mil etinin ıihti}•at• 
kir .IA'~ nıalüm ~lduğu için her lce~i
ID~a&nın Jyi tarb,nrak vücude gelhll· 
m_ 1 olması lazımg~ten bu beyanata 
r;re~. j !lponya, Uz.ak Şark itleri do-

yısı.e dev!etlcrdcn hcrh . b • . 
münferideıa veya aıii•t k lr' k nnın 
~ • -. ere eıa uvvet 

amak lalemelerl takdirinde bu 
tqtmebkbükn .7İn~ kuvvetle muk~bele 
e c ar.ar ve za ti d ld 1>mliri ord rure n e o uğu~u 
• Y u. Y ant Japony~, Çın 
1.1ıerlnde serbest ka1ma'k azmindedir. 
On bu azminden ~ev:rmek la~ecek 
kim . ~· Oleaa; ıallaMa cenp 
nruetnu aplcç:ı ilin etıaq demektir. 
Fak t o, bu ıl:arzıbarekeÜQI mazur 
iÖ.s:l:ermek • ~ 11.1 aebcbi ileri •Ü· 
rüyor: 

Japonya, Çizıde bir hnlddım ıt. 
yueıı t.klp etmi,Yor, t>Uakia nifak 'fe 
flliPI ansurt nm ortndan bı.JI 
-...1 • ~m~m y 
r-41 r-or; • z. a a ı.ı ·ı ile 
.. -k le · 

1 

w,. ._ enıı ıenbika!an:ıa 
.CÜ,4tJ'. ay ıt CJf d f lt • z 

Bu ae.bcbtn 
oldupnu bir P;e d~ece uydurma 
aııl•yanlu derlı~~a ~ıyaaet İ§inden 
ıWr dedet, dit.erinl ·~~arlar, Hiç 
f..1 6 il ıuara -z\-..t 
~ bçı1ı vaxifeal :'L" lrO oı::rı 

b• • - Rıoa il kö 
ır u Almaz. Ja r 

hususta iıti a tqkil t ~·n~n bu 
Wr sebep :ıuc:vcut detild• ~ de 
onua eı.aeli, Çinde ~Öz.ilu~ Şu ~al~e 
parçalan ıiatili..1 B kestırdıği 

""" uııun j · berteyı g8z.üne nlmı"hr J pn de 
·bı y • apon .naili U ı amelt ir ütle e 

bö le bir .. • olay kolay 
.Y ıım beli.ya firlı e7eceti 

I~. davasını tahakkukundao k 
mın ~ 1 ço o maaı izımge1iyor, NiteW 

FranBız oıatbuab da bu fiki d d~ 
Biftae~ • 1 r e 1r. 
lıir laa1 1 •ft&tyet yine ~apra;ılc 

& lflu. Uzak C--"-... eaitaw ._....... L41A 
te&ahir CD aza edi Ye bu 

ler~ atnlar lb 
dem caJ'l}ablliı: S .. llf lanrıcuıa 

• - ureyya 

Amerikan 
Manevraı Donant11e•mn 

Ve San.ur 
ıı.nam-, 4 (A.A.) - Bat.rtr b. 
daalı1ı, Atlaw o'k7a•0Ha•• ••

Mnalar bu!uıua A--.n •• • 
maa1n1n Panama k.anah.odaa S'9ritlerf 
la&ldu.cıa 1aatbHtııa werecetl haber• 
lare ••llir ~ .. ııı1 .... eGM"etadttir. 

• Son Posta n nm Ede'lıl Terrika u 53 

M. Bartunun 
Var şova 
Seyahati· 
O, Lehistana Mühim Bir 

Sual Soracak 
Prng, '24 - Bütün Çekoslovaltya 

gazeteJeri M. Bartu" un V rşova e· 
yah tile meıgu:d"r, Pragcr iagblot 
gazetesi diyor ki: 

"Lchislnmn eski h riclye nazırı 
P.u:ai k 61 EiyaTCt ederdi. Fakat 
fimdiki lıar:ciye sıazm iHe'k :P riae 
busrüne luıd r yalnız bir kere git lş· 
tir. 921 Fransa • Lehistan lttifakna• 
ıneai Avrupanıo manzarasmı baylı 
del"ftir111i1ti. Anla§t~dıtnıa göre M. 
Bartu Lch .. taaa 111 •ull• • --'-t ., . ..n •oraÇAK ıra 

Bu ıittifakname eı•AD var k 
mu? A1manya - Lehistan m~~kyo . li ısa anın 

gt% kmaddeleri var mıdır? Lehislanın mcr z~ A e 1 \rrupa mese.elcr de iya--
ıeti ned:r?" 

Bu ualler Leh diplo Uarın 
haylı zoıiuk ereeek ir, 

• Fakut L • aual aha var ld bu da, 
~ır taar?'z halinde l."Cbialanıa Sovyet 

usya ile biribitine aakeri yardım 
Japmalc taahhüdüne ıl'İrip aümiye
Cl"tidir.. işte lbu sualin ceYala 
.Lam.tanın llıarid .tyaaetida • biye
lin. tne}dana koyacaktır. Çünkü Le
hıatan Ruıya ile böyle bir muahede 
imzalarsa dostu Almanya.71t abi 
takdirde Franaa Ue ~J'I cGcea
dirmi.f olacak.tar. 

Parla Gazeteleri Memnun 
P ria, 24 - Gazete• er. Hariciye 

Natm Bartu" • Lehiatanda sö .. 
ter e,n güzel bbuldeıa ıdola.)'I çok 
memnun görünüyorlar. Diba l"UCto. 
ai diyor lkı: 

.. Lehistan·Fraıım dostlutu ıanane
v~dir. fakat ya!nız hiıduden detl, 
•~aal icapludan kuVYet ıalmaktaciır. 
Bu d'?st:uk Avnıpa lhu ·,m en iyi 
çuedu.,, 

Tan pzcteSI de ayni mütaleayı 
serdediyor. Pöpl Uimll Bel,ika aa
zetcsi de diyor ki: 

"frana daima ayni f'.ranıadır :re 
eıki do tlu anna •adakatiat Lellia· 
tana temin edecektir. Hakikati e-6reo 
Leh devlet adamları FcaMıZ do.Uu. 
Aundao z~er.,, 

• 
Varoo•.. 2' - M. m.~ ... 

Oihnbut Reisi •e l\larepl PllaiClald ile 
:raplltl zö ımeleriııMle Lch-Fraııeı• 
ittifakı teyit ediba}ftiL MarePJ. LeL
FranatZ ttifalcanın aevıememul il• 
zı111geldij-.ııi aöylemiftir. 

:M. Bartu 6•:ıdecilere, Lela Harf. 
elye Nazın M. Be1'"ıu htediiial Wea 
bir duJet adamı oldutua11 _.. Le ... 
F.raaaaz lttifalunı milıbet lblr röriifle 
tetki\: etmekte 'Oldutunu ıa&Jtemiftir. 

LA Yon E'' • 
Mem1ekctin elameti • çin yapı- toprak~ R 1 

lan barcketkre b 'tün imaıılarJe ıçındc tcsbih b5ceğl gibi 
ittir.ak ediyorlerdı~ yaş.yor ve her • d r~. 

Yüzbaşı F.ı'--t: den pis bir koku tevm d e ıgıBn· 
~ d aşıyor u. u· 

k;7 .... ~ kıy et.i toprakları ç.o- ~a ; YTyanlar ömiirlerinde .şe-
{.8_ h1.L41~ urtannak irin evv""'ı~ er ı ır kahve i . l 
UUl'&nın n1 • .... u t . b. b 'meml§ er. . ınsa ınnı uyaııdırmalıvız. emız ır ez J>arçaaı • 
d!yo~du. Öyle köylüler var ki r k mağara kovuld&nncı., 2::-::: 
:~~yor, deniz bilnıiyor, o'far dan yapılmış çullara sarın.ıp ya-

auy., rb. Te tayyareyi korkunç, şıyor1ar. 
•cmaw.a ır afet xanııed· y F k 

1 • • ıyor. ee . a_ a.t garip tarafı ıu ki, evl-
me.erı IÇmeJerf ba~v .. -•n,dan d ki .--
farksız.. Bır g zetede oku;' ... tu nn e t arşın patiska, li.lzerlerin· 
Bir Amerikalı k dının ~! ~ de b!r dikiş:i el~ise otmıyan bu 

bah kahv ltısını keten c?:ft: mahlukların ellerınde aon a:stem 
masada,_ porse\en tabddnr içind tüf enlder var. A\TUpa fabr.ik la• 
vermiş. Hizmetinde iki ndam bu~ r.nın taze cephaneleri onlarm fi-
1 ekliğinde. 

nuşr:;: muhakkak ki medeni· :_üzbaş~ !'lecdet haykırdı. 
ı l 

,_. O :silahları almalı, ellerine 
)'et aleminde ehli ıayvan ann ya• Kıtap, gazete vermeli ba§ka ça-
ıayışı bu mıntakaiardaki insan· re yok, ' 
Lltdan daha çok insanidir. Geçen • Artık lıer şeyi. %evJa. eğ~nce-
gtin çabsı toprak, duvan toprak yı, batta en sıcak ıgönUl macera• 
~nceresi yok eVlerin kümeien• larmı unutmuşlardı. Erzuruma gel· 
mc:t~ir köyden geçtim. insanlar dikleıindenberi J tanbula -.re Eski· 

lara pisliyor, çocuklar toz ehire yalnız birer teıJaı-af .çek• 

Japonya İleri Gidiyor 
--------v aşington Sefirinin Ağzile Amerikayı 
Tehdide Başladı · 

--f: ~ 

~ -

(Bir İngiliz brlkat' ril] 

Vatlnıton. 24 - Japon ıaeflrl iM. l n İngiltereoin derhal Amerika ile 
alto bir l'a&eteye beyanabnda, Çin temasa l'epmuini tav~fye ediyorlar. 

ne m&ukerere p;.- de.netlerin lnglltere Bir Nota Ver.dl 
ıdaha e:nel Japonya ile fikir k~rıı- Londr-. 21 - Haric.jre tıf'.zuetl 
laımua yapmuını. a'bi takdirde bu lbrafıadan Japonyaya gönderil n lbir 
ıdeYletlerin hareketi Japonya tarafın- aotada, lngilterenin 9 devlet • 
dan l'•rrı ıdoetaoe telikki edllecefinl de.ile Çinde b iz oidutıJ hukuk ıve 
a6y1em'iftlr. M. Sa'ito. lblr Fransız menfeatlerinl üdafaa karannda 
~punun Anapada Çine borç para oldutu bildirüm"otır. 
bulmak ·,in ~iriftiji hareketten do- Moroüıg ~ost diyor kb a Garbın 
layı Japonyanın canı ısikıldıf'tn&, menfaat) için Japonya ile beraber 
Amerikanın da Çine butda7 ıve pa• JOriinmell, Çindckl allihlanmamo 
muk ıalmau iiçia •erdiii l.orç p ranın önüne rc,melidir.,. 
Japonyada endife uyandırdı.tını, çün• Liberal Niyüı 'Krontkl pzeteaf. 
kii bu para Ue Çinia ıailib tedarik lngiltere ile Amerikanın Şar'lda ınÜf· 
ıetUtlol bildirnıittir. terek me.nfeatlerinl muhııfaza :ıarure-

ıLoadra, 24 - Hariciye ıoazın S1r 
Cou '5!mon Çlne y•pllacak :7•rdım 
tqebbüalerine ikarfı Japoayamn .:J. 
cbtı ruJyet lhalc1canda j)aponyaclan 
izahat htemlftir. Bu miinuebetle 
paetelerde pba mDtalealar, prk 
iflerinde lnailtereaia alm.. lizıınl'e. 
lea ınzi7et .. ldoada efkinamumi.Ye
.ı. Uatillfta btıla.edtlt-a plteri7or. 
D~I lleJI _.. Nonaia• P.Nt s§bl 

muhafaukar ıpzeteler Japonya leblne 
wazl1et ıalaaakta n ılnı'iltcrenba m0-
4.Weaine taraftar plkmeme'kte-
4irler. Baaa 1DubhD eolaa a-neteler 
Japoay..U. laareketml .plcletle tenldt 

mif)erdi. Şimdi yalıı.ız •aiifderiai 
düıiloüyor. Aldıkları emirleri yap
mak için sabırsızlanıyorlardı. 

Tenkil bare'kiü kuvvetle inki· 
ıaf ediyordu. 

Birkaç sUW bozuk ve :nüfuz 
düşkünü erserinin teşviki ile bu 
sarp mıntakada başkaldıran .qi· 
retler gittikçe sıkışıyor. Sıkış· 
tıkça Ağn dağı eteklerindeki 
kayalık araziye doğru çekiliyor
lardı. 

Bu kıyam hareketinin asıl 
merkezi hudutların haricinde idi. 
Hareketi bazırlıyanlann bir kısmı 
Bağdatta, bir kısmı komşu han 
topraklannda idi. (Bağdat) da 
toplanan Knrt kıyamcılan bpla 
Ermeni T&fllak vo Hınçak komi
teleri gibi masum ve plışkan 
abatiyt silahlandırmak, isyana 
teşvik etmek için mütemadiyen 
propaganda yapıyorlardı. Vaktilo 
Şeyh Sait isyanını da ayni mak• 

atla yine onlar hazırlamı~lardı. 
Fakat son zamanlarda gerek Irak 
:re gerek lran topraldaruıda daha 
fa:ı.la faaliyet yapamıyan., Türk 
budutlan içinde ise ınefca bile 
alamıyan bu ı&İayet taslakları 
beyannameler ,·azarak kuvvetle 
yapamadıklarını gürültü ıilo temin 
etmiye çalışıyorlardı. 

Her kıyam hareketinde birçok 
cahU ırawadatlaruu kurban 1"eren 

ti den b h diyor. 
Deyli Tela-raf öyle yazıyor: ' Çin 

me.eJHinde Anıerika ı:e beraber 
lbarekete geçersek Japonyaya kızdıra· 
nL ılnpterenio Çindekl baflaca men• 
featl apk kapı .alyaactidir. Bu nokta 

z rbade Japonya Lw tatmin etmeli· 
dit." 

Aw•m l<amaraaınd• Sualler 
ı...ara, 24 - Mançurideld E'ran•a 

tlMnt mllmeealliaia 2S miı,.. fngtlia 
Urablr !bir •ipar.y ald~ı ,ekliade bir 
aıeb'PUa ıorduj'u •uale kartı harid .. 
,. aaan, aiparifin bu miktardaıı az 
oldatu- ıöylemiıUr. Franaa Mançu. 
ırb'• lokomotif ve 'l'agoa satacaktu. 

( DeYamı 10 wıou Ay.fada ) 

bu politika .eraerileri Şeyh Sait 
üyamnda olduğu gibi bu defa da 
ne yaptığım bilmeyen cebele 
-güruhunu ıtabr:k ederek dinç ve 
genç cümburiyet ordusunun kes· 
kin siliblanna yem gibi atmışlardı. 

Askeri kıt'alar yaylı bir çelik 
dalgası gibi .onları sıkıştırı) or. 
Ve güneş görmilş gece kuşları 

gibi kendilerini rasgele öteye 
beriye atan eşkiyadan bir kısmı 
Ağrı dağlanndaki kaya kovukla· 
nna iltica etmişlerdi. 

Bu mıntnkada piyade barekah 
pek kolay olmuyordu. Fakat 
meden~et ordusunun silahı yalnız 
tnfekten n toptan ibaret değiJdL 
Dlişmam yenmek ıiçin yerden yol 
yoksa havadan vardı ve cahil 
düımanı ibu inlerinde de bulup 
cezalannı vermek imkiıu genç 
1ayyarecilere verilmişti. 

Yeni bir emir genç 'tayyare
cı leri harekete getirdi. 

Şimdjye kadar ya1nız keşif 
vazifesi yapıyor, piyade ve •Uvad 
kıt'alarma rehber .oluyorlardı. 
Bu defa aldıktan emirde tedip, 
bareketioin mühim safhasına gi
rildiği ve yalçın Ağrı eteklerine 
iltica eden asi sürülerini bulduk· 
lan yerlerde imha etmek veyahut 
iolerinden çıkmıya mecbur etme« 
vazifesinin tayyarecilerimize te• 
veccllb ettiii bildir~ordu. Bu 

1( Gönül işleri 

Nişanlımla 
Nasıl 
Barışayım? 

l 

"2 senedir 11işımlıyız. Götn
şUyoruz. Ben <>nu seviyorum. 
Onun da beni sevdiğini zanncdi• 
yorum. Fakat etraftan hakkımda 
aldığı mı l lmat, tanıdıklarmm 
yaptığı telkinler onun bana kartı 
samiILiyet gös term _sine, ısınma• 
ama, sevgime itimat göstermesine 
mani oluyor. lier görüşmemiz bir 
kavga ile bitiyor. Nihayet eon 
2ıyaretimizde yüzUğü iade etti ve 
münasebetimizin kesilmesi lazım• 
geldiğini söyledi. Ben şaşırdım. 
Beni bili sevdiğine kaniim. Fa• 
kat onu telkinlerden kurtarma• 
dıkça tekrar barıimak imkanını 
göremiyorum. Siz ne dersiniz?" 

1.stanbul: Adil 

Bir kız evlendiği zaman yalnız 
hls i!e hareket edemez. O e' lo
neceği erkeğin ahlakını, hayatını,, 
ve arekterini de tetkika mecbur
dur.. Size hissen zaafı olsa bile. 
karanlık bir .istikb:ıle kendini bı
rakmaktans-, hislerini çiğneyip 
selamete ~ıkmay,ı tercih edebilir. 
Sizin yapacağınız ,ey onun hak
lanw:laki kanaatini düzeltmek, 
y pılan telkinlerin yanlış oldu
ğunu ispat etmek ve iatikbal 
· çin ona teminat ve~m.ektir. IJ:u~• 
şifahen yapmaktan ıctinap edi~ız. 
Münakaşa daima fena netice 

erebilir. Münakaşalarda aöyl~ 
men bir sözden geri dönm~ıf 
olınak içiıı, yanlış kararda ısrar 
edilebilir. Vaziyeti ıbelki muha• 
bere ile düzeltebilirsiniz. 

* .Bigada Mehmet Deye: 
Bir kız ç.abuk fethedilmez. 

Atbğınız her adım siı.i biraz ileri 
türllyorsa bu kAfidir. Vaziyet 

Jehinizdedir. Sabıraulık g&tcr
meylııi.ı. .. 

Gölcükte ~mn Beye: 
Kızın ailesine vaz.iı eti apkça 

anlatınız "• bugnn evlenmenin 
kız !için de · doğru olmıyacağım 
izalı ediniz. Siı askere ıcittikten 
•oııra kız ne olacak? Yalnız kı
zın iltica edeceği bir ailesi .-ar-
sa, o takdirde bugtınden eVleD' 
mekte bir mahzur yoktur. 

HANIMTEVZE 

mmtakada eaaaL kqifler yapan, 
ılhava cereyanlannı pek iyi ka\T .. 
yan iki genç )iizbaşa emir abr 
almax harekete ge~tiler. 

ilk uçuşu Yüz.başı Pikretia 
filosu yaph. 

Sabahın bir alaca karanlığında 
filosu ile hareket eden Yüzbaşı 
Fikret Ağn tepelerine geldiği 
zaman parlak bir güneş yalçın 
kayaları projektör gibi aydınlah• 
yordu. 

Tayyare filosu muazzam bir 
plan dairesinde beJeı:onlar yaparak 
eşkiyanın gixJendikleri noktalan 
araştırırken birkaç yerden şiddetll 
bir ateşle kBl'fılandl. 

Bu ate~ :rasıtlann ekmeğine 
yağ sfirmüştU. 

Bu sayede izlerini beIJi et
mişlerdi. Yfizhaşı Fikret mahira• 
ne manevralarla tesbit edilen 
noktaları y.andan mitralyoz ateşino 
aldıgı gibi tepeden de bomba 
yağdırmaya başladı. Rasıtlar 
mütemadiyen haber veriyorlardu 

- Eşkıya dağı1ıyor. 
- Aşağıya doğru kaçı} orlarl 
Eşkıyanın tüfek ateşi arasıra 

işliyordu. Fakat tesirsi:ıdi. Ablan 
!bombaların tarrakası yalçın dağ 
ynmaçlarmda derin akisler bıra· 
kıyor.dw 
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Piliçler Ve 
Canlı Kurtlar 

{J) Tank •• Tawkpluja alt el• 
altkGIJerlabl Hrunm, aite...._ .... 
.... P YUecektlr. 
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lkla.U » 02 18 Ol lmaall 1 18 S 11 

Son Posta 
Yenıt, alJ••I, HaYadla •• Halk ruetea! 

&ki Zabtı~ e, Çatalçeıme ıokağı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
n reıimJ.,rin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittiı. 

ABONE FIATLARI 

TORKIYEYE 
ECNEBiYE 

1 • a 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. -- ---

1400 750 400 150 
2700 1400 800 300 

Abone bedeli pefindir. Adra 
değittirmek 25 kuruıtur. 

Gelen evr•i •eri Hrilmez. 
llAnlerden 111-'•llwet ahn11111z. 
Cevap için mektuplara 10 kuruıluJr 

pul iliveıı lazımdır. 

r Po~ta kutusuı 741 İstanbul~ 
Telgref ı Soopoıta ,, 

.. Telefon ı 20203 



. .., ....... ,. 
Mançsterde He~ecanlı · Bi~ GU.-

lnsa n hi;--A~;~~~ da 6 
Kaplan f le 4 Aslan 

Şehirde Mevcut ~ki~~lar Tedaviye 
Y etişemiyorJar 

Mançıter tebri balkı b 
nnuı en heyecanlı ü _' ayatla· J Bunun üzerine hayvanlar Bnlerini 
hafta geçirmişlerdi~ Fn.ubnuk.kgeç~n bot bularak koşmaya başlamışlar-

. ı. a ı a bır d · · k cumartesi güni akıam . ır. Fakat meselemn garıp no • 
filterede hafta tatili ı, nyan. in- tası bunlardan biç biri hiç bir 
.1 • m naaebe- b d 

ti e şehı~ sokaklarının en kalaba.. insana saldırmamış, ve ir mü • 
hk oldugu b:r zamanda ha va· det dolatbktan sonra kendilikle· 
=~ bdahçesinde bir dalgmlı~tan rinden hayvanat bahçesine döne-
Ue : te ederek 6 tane kaplan rek kafeslerine girmiflerdir. 

ane Aslan aok ~ h Maamafih karşılarında bir As-
•ennişlerdir. a.a rlayı- lan veya Kaplan gören balkın 
_L;Anlattıklarına göre bu ıırada heyecenına ve korkusuna payan 
.-ur ıokakla k d 1 b 8 l l hk inıiı ki hn o a ar kalaba· o mamış r. ayı an ann aayıaı 
d.. ayvanlann arkasına binleri geçmiştir. O derecede ki 
uşen gardiya 1 ·ı h. d k 1 d açmaya n ar ı e polisler ateı ıe ır e mevcut do tor ar te avi-

- cesaret edememiflerdir. ye yetiıememişlerdir. 

En Kalabalık Aile 
Mister Serer ihtiyar Olmadığı Halde Tamam 

102 Çocuk Ve Torun Sahibidir 

En fazla çocuk ve turun ıa· 
bibi ebeveyn içi beynelmilel bir 
mftaabaka açılsa bu müsabakaya l şii~e yok ki, Klon.dik'Jj, Ceymfı 

.şer~r aiJeıi kazanacaktır, Çllnklh 
MU.ter Ceymla şereı tam 20 

==-== r= 

Yesu 
Yanard•I• 

DGD1aı11111 

• n eakı ~i;~ 
... tı ru- ., 
a•t •••· 

tldir. 

Glin .. al
tı d.. bı-

r aktıiı rl;l
geuln u
•a11lutun•· 

(Yo·k) 
la Hora 
tehrla • 

de ~ Dlnyanıa en ll~:' 
tin dof- •llce•mr.1 briç ' 

clufu a.. lkliıda ba , .. 
Nbala .. I• ldJ4o hulm 

.... Mır ........ tUU ..... e4.llw. .. er. Şaiıı1"'1'on•ı 
Mla froaar'dlr • 

u ·- # 

rak bulundu bir rovelYer lml'f\11111 
genç kızın kafa8IDI parçalamıfb. 

Zabıta h~men tahkikata gi
rifti ve enelA pnç kazla bli 
hıraızlığa kurban gittijinl zannetl, 
filhakika Mia Anni Delor bir gOn 
enci alqam geç vakit, bankada 
biriktirdiği bDttın paralarl çek
mişti, halbuki odaamda bet para 
bile yoktu. 

Fakat acaba katil kim olabilir-

di. Zabıta odayı arafbnrken bir 
mektup buldu, bu mektupta: 

- Bir daha tekrer ediyorum, 

•azgeç, arka11 GlllmdGr. 

Cllmlai varda. Albnda da p• 
Jet aarih olarak: 

- Se9il Mitin imıa11 okunu
yordu. 

~bıta bu imuya atan ıenç 
laza buldu, ilenin arbclqa idi, 
izahat •ereli. dedi ki: 

- A.rkaclapm alalAbıı •lr 
adama 1eYiyordu, oaubla eYlene-

J•flnda evlenmif ve mu.ut.zaman 
her bir buçuk 1enede l»ir çocuk 
yıpmak auretile (38) yapu kadar 
(12) evlAt Nhibi olmllflur. 

Mister Ceymia Şerer prensip 
Nlıibi bir adamdır. Kenclial .....ı 

20 yaıında evlendiae çocuklAnm 
da hep o yqta ev bark ubibi 
etmiftir. Buglln kan koca fazla 

ihtiyar denilecek bir yap ıelme
diklerl laald• etraflarmda çocuk 
ye tonm olarak tam•m 102 kifi
Hli "Wr ......, ...... 

cekti, kenclisinu nufhat etti& . . 
Mektubumda tehdit aramayam, 
bir nuibattan ibarettir. 

Fakat tahkikat •eticemde 
aalaıılclı ki Seai1 pazar *6DI ..
bahı pansiyona plmif, arbdafl 
Anninin odUJna •irmft ve o ..
rada oradan yllkaek bir mllna· 
kap ini çıkmıfbr. Fazla olarak 
Mil Anninin odaya girdiğini gö
renler varaa da çıkhğım görenler 
yoktur. 

Sesil Mişen: 
- Yalnız beı dakika kaldJm, 

diyordu. Fakat inandıramıyordu. 
Zabata hükiim verdi : 
- MM Aniyi lculr.~lt _.. 

·...: ....... 

1 1 1 1 

3 ' J 3 
4 4 i 4 
cı 9 .9_ o 

Bu diri hıaell 
tablodan 1) Adet 
pkaruus, fakat 
• tc:kl•cl• ld ,.. 
r :ye rr'l ka' nn. 

- l.pat edebilir mİIİDİI 1 
- Hayır 1 
Malakeme iman idamına h 

metti. Hnkom de tudikten geç 
Amerika aaalll, dtlnyamn 

bir memleketinin bidelerin 
benzemez. Hllkmlba tudike ik 

ran ettitini malıldlma aöylerl 
ve idam edileceği gl\Dll de birka 
hafta eneldea haber verirler. 

iCll laldiaeJi ajrendi Ye V • 

1etaameaini yuda " undalye1 
oturmaya ham oldujanu .ayle 
Fakat bu hllko"' icra edil"~~ 
Bakınız neden? 

Kızın Banka -"8daflul bi 
P ..,..78 sftm'rl•· an 
.. ,. ......... ftlmlni ..,rec1 
k• ı... Sı•da lrlylaln b" 
pazar pi ne bclar blabalilr 
oldutuau ptermek Dzere ahnm 
bir kurdelede Se.U Mifen'i de 
Jlrmll#r. Bu filim tam İltaay~ 
aun lnOnde ahnmıtbr, iataayonun 
aaati de tam ( 11 ) i g&ıtermek· 
teclir. Ayni saatin içindeki tak· 
vimde de o cinayetin yapıldıga 
gün yazılıdır. 

banka memurları be • .ıen bi· 
diseyi Hlkime haber vermiıler, 

Hakim de ıidip filmi görmilı ~· 
taahilıikararla malıldimu .erb~ 

bırakmııtır. 

Bilibara anlapl1D1ftar ki dDa
yeti yapan, kmn HYmekte oWui-
••flkM aclatatfar. 



Dünkü por Şenliği 
GaJatasaray-İstanbulspor Müsabakaları 

Çok Güzel Oldu 

Galawaray lstanbulepor Uetlerile eporcu!ar 
Dnn T kaim adınd Galata• 

ı r y ve lstanbul liaderi t lebe
leri arasında senelik atletiun 
futbol müsab ka!an yapılmıştır. 
iki mektebin bini aşan talebesi 
huzurunda yapılan bu mllsabaka· 
lar çok hararetli olmuştur. 

Atletik müsabaka} nn netice
leri şunlardır: 

100 metre: 1 - Yaby 12 2/S 
(fstanbul li esi ), 2 - Cihat 12,5 
( Galatnsaray ) , 3 - Hikmet 
( lstanbul ) • 

400 metre: 1 - Naim (İst n
bul ) 61 215, 2 - Zeki ( Gala· 

ay ) 62 215 , 3 - Enver 
( fatanbul ). 

1500 Metre: l - Cemal 
(Galat r y) 5, S, 215 , 2 - Hik· 
met (İstanbul) 5,16 2/5, 3 - Mu
zaff er (I tan bul). 

200 metre: 1 - Sadık (Ga· 
lat ray 25 115, 2 - Kay (Is .. 
tanbul), 3 - Rıfat (Galatasaray). 

400 X 4 (bayrak): Galata nray 
takımı kazanmıştır. 

Futbol maçlannda tlçüncU ta· 
kamlar bilh heyecanlı olmuş, 
iki taraf beraber kalmışlardır. 

ikinci takımlar rasındaki maçı 
dab dilıgiln oynıyan Galatasa• 
raylılar 0-2, birinci takımlarda da 
yine (2-4) ile Galatuaraylılar g • 
lip gel • erdir. 

Trakya Ve armara 
• 

Ticaret Odaları Kongresi 
Dün Toplandı 

Dünle. toplantıdan 6lr ôrünüı 

Marm r v~ Tr kya mıntak aı 
ticaret odaları kengresi dlln şeb
l'İmiz ticaret od ında toplandı. 
Kongreye civar ticaret odaların· 
dan seçilen elli kadar mur hhns 
iştirak etti. 

T oplnntıyı ticaret mtidürll 
Muh.,in B. açb, riy sete Furtun 
zade Murat B. eçildi. Murat B. , 
kongrede konuşulacak mevzulara 
işaret etti, istikraz müesseseleri 
hakkındaki kanun projesi üzerin
de tekikat yapmak ve kooperatif 
teşkilatına verilmesi istenilen yeni 
eklin esaslarını teshil etmek 
zere iki komisyon seçilmesi 
ararlaşbrıJdı. Bunun üzerin 
~pı ad İntihapta ooper tif işi 

için Abdullah, Muhlia Etem, 
Sıtkı ve raportör Sedat Beyler, 
istikraz me elesi için de Cevat 
Nizami, Vafi lbrabim v Nahit 
Tah in Beyler seçildiler. Bu ko
m: yonlar dilnden itibaren ç.alıo
mıy başlamışlardır. Kong1'e, 
perşembe gfinü on defa toplana· 
cak, yapılan tetkikatın neüc ine 

öre bir karar verecektir. 

Göroğ u Arked ımız Y dl 
Y ınd 

Burhan Cahit Bey t rafından 
neşredilmekte olan Köroğlu ga• 
zetesi yed~ncl yılın iİrmiştir. 

1 :r cbrik ederiL 

SON POS A. 

#J---------.-m>- Yarın aktam: Bllyijk galam amer sile ••lllJll-'!!!1!1~1111111-.•!!"'9-. 
T O R K ve S U M E R Sinemalarında 

•• • 

Türk milletinin 10 yıllık fikir, ~ ve ideal mücadelesinin yül<sek e erlerini gösteren bu büyük filmi her 
Türk görmelidir. Yerlerinizi evvelden temin ediniz. 

evaimin en güzel Y 

e~lcnccli filmi 

KIZ iSiN 
ERKEK iSi 

MEG LEMONNIER'nin en güzel 
Fr n111:ca ısôdü v arkıb 

zengin opereti. 

~---~--=m111> (15985) 

Kemalettin Sami 
Paşa Merhum 

Cen z Bugün Büyük 
Merasimle Kalkıyor 

Bugün cenazesi bldırılacuk olan 
Bertin sefıri Kemalettin Sami Paşıı 
içiu Hariciye Vektlleti bir program bıı· 
zırlamıgtu. Dün Velayete de tebliğ 
edilen bu program mucibince cenaze 
ıeaat onda Gülhruıe hastahanesinden 
kaldırılara otomobille Ayaaofyayo. 
nakledilectk ve namazı orada kılına• 
calctır. Müteakıben alay •ro.mvay cnd• 
deıiııi t11kiben ve bir top arabasının 
üzerinde, Alemdar ve Sırkeci cadde· 
!erini takıben köprüden Eyübe müte· 
•eccihcn vapura bindirileccktir. Alaym 
önünde bir eüvari ve bir polis müfre
zeııi, sonra bir piyade kıt'ası buluna· 
caktır. Reisicümhur Hazretleri tarafıll'" 
d n aynca ceo zeye bir çel~nk gönde
rilmiştir. Merhumun ailesi, erkônı lıü
kilmet ve Alman sefareti erktlnı cena· 
ze arabasının arkaamdıw tabutu tnkip 
edeceklerdir, 

Kemaletti Sami P şanın 
Cenazesi 

T. 1. C. 1. lstanbul mıntaka ı 
1G11alnden~ llcyn(;lmilel Olımpiyat 

Oemiyeti murabhaeı ve ittifakımızın 
fahri azasından Kemalettin S&mi Pa
şanın ceıınzeai 25-4-934 ~11amba 
günü at ( 10 ) da (bugün) kaldırıla· 
o aktır. 

Bi:Qm teşkilii ve milttefik 
lllplerimiz rliea ve edsımıı cenaze 
mer ·mine ietirak etmek mere Ay • 
eofya o mü avlusunda ham bulunma· 
tan teb ' olunur • 

Teni Neşriyatı 
Hollvut - Ilolivuduo 4 üncll ene 

ıs inci yısı birçok giiı 1 nısimler •e 
ogio münderecatla inti§ar etm~tir. 

Yedi GUn - Bu haftalık mecmu
anın 69 uncu eayıııı da güzel yazılar 

ve bol reıdmlerte çıkmıottr. İçinde çık 
b va sporu hakkında da re imli bir 
yaz.ı vardır. • 

Eg gUnll - Şevket Süreyya Be
yin hımrltldığı tıu eserde Egenin iklimi, 
tarihi ile milli mücadeledeki kareketleri, 
nüfus, iktısad yatı ormanları tetkik edi
lerek telhis edilmişti. !cinde güzel re• 
simler vardır. Tavsiye ederiz. 

Dr. L NURi 
: Cilt ve Zührevı lıast!ihklar mütehassısı 

Beyo lu: Rumeli h n 16 
-..m:ı:z:->- Tel: 40153 ...................................... ·-··-·····-·····--·· 

SON OST_A 
ılllD 
) 

IATLARI 
1-lıAıım tek ıütun t talın gaz. tenin 

m tin yaııaile vuatl 4 kelimedir. 

!-Ayni )'UIDID 8 satın f santimdir. 
a -Dtba kaim ~ daha ince raıalaı 

tim Ue hesap edilir. 
4- Sayfasma göro U&ıJaı. ~aasn 

fiatlaıa tlbid;f 
61.) . -

l •• 

t . 

'~ , .... - -
Dit uytamal., 

• et 

• ., 
• . 

eması 
Tam sinema mevsiminde o!mamıJ!a rağmen göri'l:nemiş büyQk 

film~ri zirdeki tenzilatla fiyatlarla irae ine başlıyor ı 

Hususi 50- balkon 40- ve birinci 30 kuruş 

No. Jı 

ED 
Muazzam casus!uk filmi. OynıyanJar; 

G FEUILLER S v 3 AND E 

Bu 
akşam: (Eski Glorya) Sinemasında 

Masır' da çevrilmiş dehşet, heyecan ve esrar filmi 
Oynıyan : K A R L O F F ( Franken ~ein) madenler krah rolünde. 
Sahnede : E D U A R D O B 1 A N C O idaresindeki meşhur .,.. 

J 
Tamamen ı·eni bir pr:ograml ·crayı l{lbiyat etmektedir. 

ikinci balkon 40, blitün parterler 60 ve lüks balkon 80 kuruş 

1 ö y <:Ell~mi!12!:1113mü"~ 
FRANZISKA GAAL"in Bugüne adar yapbğı filmlerin en çapkıw 

Sinemasınd 

• evz t ay 
• • • ç ı 

emlekette i F·rari Emlakinin Tesbiti 
İçin Heyetle Kurulacak 

Gayrlmllbadiller Cemiyeti ida· 
re heyeti diln cemiyet merkezin· 
de mUbi bir içtima yapmış, bu 
toplantıaa gayrimübadillerc yapı· 
l c k vıiat · i etrafuıda baza 
k rnrlar v rilmiştir. 

' içtimadan sonra idare heyeti 
azasından Ali Azmi Bey kendi :t 
görtişen bir muhnnirimize ınnlan 
öylemiştir: 
"- Bu toplanbmız yapılm 

tekarrür eden tevziat işile al ka· 
dardır. Ankaraya giden heyeti· 
mizin temaslarından sonra gayri· 
mübadillere yüzde (25) nispetinde 
bono ve ) fizde yaram nispetinde 
de par tevzii tekaniir ettiril· 
miştir. Şimdiki halde bonolar 
Devlet Matbaasında ba ılmakt • 
dır. Ankaradan btanbula ?e-
dilen Takdiri' Kıymet Komisyo
nuna, te\'Z.İat için de beklenen 
emir gelmiştir. Önümüzdeki yın 
ilk hafta içindo t•ı rett 
p r ve bono dağıtılmuauıa b 
l acakbr. 

ı Maliye Vekaleilııin ten ibi ile 
Anndoluda henüz tesçil edilmemiş 
bulunan firari emlakinin tesbiti işi 
için yeni tar~m:ı heyetleri le§kili 
tekarrür etmıştır. 

T es bit edilecek emlik. g yri• 
mlibadillerin geri k 1 n · tihkak .. 
larının tev.ziaatınd nazara ıılına· 
c ttr. •• 

Diğer taraftan gayrimübndiller 
cemiyetinin alta ylık kongresi 
y nn Halkevinde toplan caktır. 

Veni idare heyetinin, takdiri· 
kıymet komisyonunun lstanbula 
nakli, para ve bono tevziab i~le· 
rinde iyi çalıştıgı bııaati vardır. 

Cagrlmübadiller idare lıegotl aza• 
aından Ali Aunl B. 

Bu ebeple yarınki kongrenin 
ükünetle geç.eceğl haber erit

mektedir. 

Piç gop Yjne TutuJdu 
Sabıkalı Pi, Agop Beyoğlun

d Tramvayda Mehmet Nuri Bey 
i minde birimn 45 lirasını çalar
ken yaka! nmıştır. 

lf ~abıkab Ratof Taksimde 
İhsan Etednınin benzin deposun
dan 8 lira çalarak avu§urken 
yak lanmışbr. 

S bz rgl nden 
zgeçildl 

Bundan bir müddet evvel Viy nıa 
l>etediyui daimi bir sebze ve cncyya 
puan açacağını bild:rerek bizim de 
iştirak edip etmiyeceğimizi sormuştu. 
Fakat Viyana belediyesi bazı sebepler 
dolnyıailo bu iften Jazııe~tiğini ba
dirmiıtir. 



l'fTIB&T ve t Tıaailıtı Esnaf BankasılşiGenişS 
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-·-----·-··--~-·- Na•ıl Yoftldı? .. 
~~=~=~~ Dördi"ncü K'sım No. 71 n.4. 9q4 N~sıl Ôltlil? .. 

~ z;,. etkir c:::==================' 
ltalya, Trablusgarp Vaziyetini [{endi 

Emellerine Uygun Görüyordu .. ~ 
ltalyanm ,Unden gllne bllylik •J. • • 

Wr llr'atle artan nüfusu, arbk -:9~ . 4'- , r.r.~./ J ~ ~ 
._ tbmenia içine sığamı- <'->'J.Yt>'.1~>~",) "-:l..--~,V.;1 

felrd& Şap denizi uhilindeki MJ 
IDlmt ~· lraııı •lekede bu kalabalık hü· · 
iti eti tatmin etmiJcrdu. Buna 
~en Faa meleleai orta1a çam 
"_..az, ltalyaalar Kıiaplala chma-
f::'daıa dotan ha1aU habrlaautlar; 

nu tahakkuk ettirmek için• 
.. ~de Wa ele Trablnsı.n.; 
lltena. Zatea ..ıta:•- F L~ •. - ...., ran1a Ye 
~ -.tadın lti&e vade. 
dilmiltl ) cl1• bat--.a ba,. 
lanuflardı. 

Tabiidiıld de'flefıa dahili •• 
laan.t ~ • Babılli aakiaıerin• 
- daha ıyı bilen it 1 
nahlaıoa pt 1c· 1 Yanlar, 

il 
o ... r a ı Yaılyeti keneli 

eme erine pek 
Vaktue Ab - uy~11 bulmU§larcL.. 
ha dulhamıt, ltalyaalann 

emeUer.Di bildı"ı'". • ...:- T bl az çcak • ı ı\'&11 ra uaa 
al~aaetw~!et •eriyor, ltalya 
~ ilatir._ •clare ediyor, bu 
Fakat İttihat ._ ;ıaae aeçiyordu. 
bu yolun btiabtitlla er:~ hlkümeti 
yor; Trabluıa hl ıııe yllril-

ç ebem ' t •ermiyordu.. Eski d • mıye 
ıua, en mülıiaa e~~de Trab-
.. kerlye ) merkezi • ;ır ( fırkai 
Eırka müşir Rece 

1 ~· Ve bu 
Arif P . p ap, •l\fir 

aşa gıbl namb m&fi 1 tarafından idare edilmişti N~ er 
miy k • ıza-

e as erinin kuvveti h. b. 
zam rlrmi ıç ır 
dlif:nılftl. bin lillhtan aşafıya 
( Kul oil Ayni zamanda 

Trabluaun 
11 ~ :ı;:~ lafıyan ve 

Tarlc evi&~ n olan eski 
dan da kırk daa tonmlarm-
b:r litn .... _ bet bin kifllik 

-.ur auufi Jetittidlınifti. 
Aoaclolucla)d (Hamidiye ...,....... 
la111&e1ea ba tef)dllt, lea'-cta • 
tl.tıaı •atam .....Sa ecletJli-
cek ~•• JA .._. ... ~ 
...,... b• •••• , ...... ....... 
ti. ......,. ma•a1arınıa m6bim 
'llr 1ıaiıiın emene g8nderilmifti 

S -~:~~llYlarda da: 
••ıs. man ......_. bir aı.,. 
fiıdirilmiıti.. Yine e8kl de•d 
icabı takciriode kul otlu ~ 
efradına dağıhlmak Bzere Trablus 
aaketl depolarında daimi surette 
kU'k ldla martla ve finayder ta
f-si buı..,.... U.bmat Şev
.... p.... •unJan IOD mateme 
~ ettirmek lçJa lstanbala al· 
...... Wbuld M hllllliln tel:tdil 
ettirmif, ne de hanlarm yerine 
.....,.. 1eriae INllka ı·ıa1a ıan
.._....... Valmfe • halyanları 
._.,daacLrmamak için • arada 
..... ,ızlice top Ye ~plaa
• tin~ ittihat " 
Tarakld lııGkamet1 ta••nıncla ile, 
... Damal eclll111:..a E 
Tıabıt ... lllıd.-ilea -r;wı:elce 
- •ldclet orada terfi ettirlliJ • 
adeta Jerlllettlrillyor; ha,alc : 
......., ....... o •ulalt ...... De 
~rcr .. Vebilla .. aaAra 
arkana ._.P ola r.ahtu .. ebe-P 
IİIİ ora1a ,anderiliywdu. lwl.t • 
Terakki h6k6meti, ah..U •• ._: 
ı,.ye tamamen •akd olan o ea1ı1 
Ye teailbeli zabitleri oradan bl
tlardaja fibi, Araphk meaeleainl 
..._ prerek Arap ll'kına men
"8p olan zabitanı ela başka ordu-
lara ı&adermifti. f Gariptir ki 
07 .a.. cwduw makaclclera-

1 RADYO 
1 1 

25 Nl-n Çarpmba l 26 N.._ Perfentbe 
ISTAfli6UI. - 18.15 plil ne .rtı-b, 11.45 ISTANLUL - 1L1$ p 1k aefriJ1ot• l~U 

fran .. aca der1, 19.15 Muammer Be7 tara• .,.... we •• .. eHf ...... 7.1, lt.!8 •1 a,,k 
fıadaa maııo ot, 19.31 Tllrk mu.tld Def'i- •·ld ••1• CK .... NI,... a. .,,__._ ... 
)&il <Ebe• a_,., Rt1ten Be1 1 Cndet B 7, MU..71en ffaaım, 11eWr B..), ;1 -~=-.! 
Yahya Be,., Cevd~ Bey, Şeref Be1, Veofhe Be1 tarafı .ıdaa konfeıana, 2~30 dua• __.. 
&. leaılba il., lerftt H.), ıı.- 1iJa119 'N ld8l rad10 orkutrua t.rafaada• 
bor .. haber1-4 ~ NMılp Yabp hJ VARŞOVA - (1415 m.) 18.lO kon• 
..... ~lltt0--;'1 •iılıeellf ew&.r. fenns, 18.31> lktuatll MNlr babı.t-. 2ı.e5 
U.lt Hir• ı~(l~:lf il.Si ~•d••• Mnfoalk koneer, 22 mlaalaaM. 'ö.JJ laaflf 
... ., m11.r t koııaerl babla:v, ıo.,OS .ıs~tra •• 111.a, ıs laaf:f " ... -.USl8', 
p•7-. ile k laik • 22 koııf.:ra119, n.ıs .a. Jaabe. ..... " Wif mu kı.ı. ...... 
ille lıollfera~e, 2~~ala", 2S em. eraato cU- BUDAPEŞTE - (!DO m.) 1.,_ k• 
24.05 dıuıa muaıtuaı: plak, 2f .a-tıaM, ... lıoue 1, 19 konlerus, 19,JI Ma.e EllP 

BUDAPE:ŞTE 550a .. Koaaloal tarafanclaq • ._ ... 1a:_, f._ 
Pu"ofon pl&klan, ~l.IS d:..., -:.~.:::.: ... •aslkW refakallle), J2.Jf ....-,.._ 
20.CS i.oqae Yatuvar talcbtal tlralan:ta• bir tiyatro 091"'• 21,lS haberler, 21,SO S.. !:.:-• 22.45 haberler, 23.10 Donapaluta dape9te kosııer orlı.utra.., 2MO Bac:s algan 
koraı::•n naklen danı mus klı , 24 fngillzce takamL 

BÔn" 24.15 • •• muı kiıl (Toll). B0KREŞ - CM4 m.) 15 bor1a, p1lk, 
bahe..ıerKREŞ - (1164 m.) U borsa, p'lk. haberler, P lir, 17,15 •ekttpll ne9riyata, 18 .._.., ıf.~s'::.cı ll ••::ro orkeaın~ 19 ba• Gt. Dlnico orlluruı, 1' haLerler, 19,15 or-
!Ad1eea, 2'• ,. ::. eatraıı, 20 UafvenJte knra:lhl dey Iİlll, 219,ıo a.•uan1, ._ ; 
Lıt a. ._.... P....., 20.45 ko.ıferaa., 21 haaa Straou'ua eaerluiacle• •Dfe FW..-
~~-IDGlıteJlf •la':: da h::~ı'•P U ...._,, IDa~ falmlJ operet ta ... U, ..-....ıbea 
~91ndan •akkn hafif ..:W. C..a h•'-·•· 
-~FLoNO, TORbıO. CEN<,,VA. TRL lllLANo, 1'0ltlNo, CDIOVA, TRl-
k- llANSA - u.ıe tesa-111 YESTE, FLORANSA - ILIO ..._ ....... .., 
ler, ıı.'ıel&Ss haberi•.._ 20.G pile, ... ._.. •lhbabe, 2MO p"llr, to,SS llalMrter, 21.05 
Mr ~·~ ll.ts atGd1odaa ~ ~d.,IJlc Pllk. 21.51 -0.. Gı......ı. .._._... t 
MD •••• teıakuaea ._ ••ldal, M ..-;111 __.. ... ......_ VIYAJ14,_ 
tar;rala 1-te-.ı;.'. -...ı:...::. ... A-.. VaYANA - ·- • ) 11,11 WJf _. 
........ ll.1S ••'-! La..:_ _ ........ ::..:.. ............... .,.,. ,,...., 21,15 
••o ................. ---.._ ' 21.11 -ile ..._ 9-11, tl,48 .~.. ft 
~ ·-~...... '-Jle ... .. ,... .......... -...r.a. ...... 
..... ert, 2S.2S Adet·~-· -.U ..... ~ il ..._._, IS,Jl ........... L' 

ltA118URQ - ••:._ ._. ,_... ....._. llAllBURG - CISt-.J 21,IS - ..... 
lrı'an pllk, ....a. • .::s.-:..:.. ... .._.... ..,_.. J'4ll •A .. • ...... l•afl Mr .U., 
brbahar MrYlıl 21... ~-H ...... il ~ ._:ldll .. ,.,....., N JL.&. ...a..ı.....; 
Malacı laaber •• ...:..., ·'4Jo"d': .. •ulklıl, 2J - seee ..akli. ..,.. _ __, 
• ...., at lloart ... 118erlerfadea ırıua.~·•:•&a BELGRAT - ftl7 a) il ..._. 
lu kon1erf, :t4.50 modera 1•1·• ._. koaaer1, ..... M, lt.lt .t..., t9 pllk, 20.ıo 

BELGRAT (43 plJano •wılldal. lıtltabe, .... pllll S. ...,.._ ....... ... 
18.30 dua plak:., 1:;·~.!..":;87,: re1ı:a.1ar, n Y.,..:aw •• .. +«rıa- ._., 
..... m ~ tt pif'aM a.-..-' wlvl, IHO .. .,.... ..... %W .... .., 
reldlwlar, 20.50 plak, 21 ~ 20.tO ıtllsl•, •ltealuAıh • ... ..:l"ldol. 
..._ ...._..,.... ~ .,_.. ROllA, llfAPOLI, - il ..... 
e.a ..:::- llAPOLI, BARI - 11.11 _._. •il '" ...... a! .... • ..._, IUI ..._...., il.il........ • .... ... . ............. -...... ....,,_ ... ,, ... 

·~ ....................... il.it ... il.ti ......... , • • ••• 1 .. ...... :-ha .. , 21.20 p ile manlaıbe, pWr, 22 11111 koa ... , M haberler. 

it&.-:.~ Lt. ......... ..... KONlsWSTERllAUSEN - (im ._, 
11.21 .. , ... :.-~~ - cmı -.. 11.cs Has• ..,..,.. ..... _._ "' .. 
it.IS "N .. •e11 I ' • ._ wle -~ _, .... ...,_ • .,, dı ••N, _.tir, ............ .--:-ı .. ':A~ ..... ~ ......................... .,.. ..... 
_......_ 2t.lt _. •••m aJset. ..... n ._ _...... ..... oe. n .... ~ 
ı.a.....111 ...._, • .;:'srt. ....... , P.aJI n.ıs Rlo1aft lln • ı ı aıırl....,. ..., .. 
21 laaberıer: IUI ., ,.. .... ...-. •• ._ CLan..,._ .._,.na Amele 
.... ~ :_._ ....... •••ltllt. Jl,4I ............... 21 ....... M A1mee .... .......:..~ .. •--.-.. "_....... ,,. ~ -~.,r.,. .......... .. f ..... , ,,, .. 

( Bqtu•fı 1 iacl u:rfada ) 1 ele temeltiHinll istemektedir. 
ıeJer, hazirana kadar muhakkak Esnaf Bankaaı, bundan b 
ıermayeleriai ••aui bir milyon lira• hafta ev•el yaptaja lıeyetl am 
ya çıkanmya mecbardarlar. Yap- miye lçtimama dair billnços 
mazlarsa, kendiliklerinden tamye bugllderde aetredecelqir. 
oluaur. Bu meyanda ela Esnaf çoda kar yoktur. 
bankası, kanunen hazirana kadar Jf. 
sermayesini bir Dıilyon liraya çıkar- Vali ve Belediye reisi Muh1 
mıya mecburdur. Halbuki bazira- dha Bey dün de eehrlmize da 
na bir ay vardır. Esnaf baııkaaam• memiftir; ne vakit ge!eceii 
ıernıayesi ise buglln 6 bin lira• malim dejilclir. Muhiddin • 
dır. Bir aya kadar sermayenin fatanbaldan baıka bir yere n 
bir milyona çıkanlması imkim veya mnahal meb'usluklar 
görülmemekted~r. birine intihabı pyialan dev 

Dün lstanbul Asliye birinci etmektedir. Maamafih değiı • 
Hukuk mahkemesinde Esnaf ban· yeceği baklanda da baa 
kaıı ile Akşehir bankas:mn a1ar varmr • 

* bir davau ıör6hnilfUir. Akşehir 
banka11 da Esnaf banka11ndan 
alacak iddia etmektedir. Ba ala
cak pradan seJ.mektedin 

Esnaf baıılcumelaıa (90) bin lira 
alaa Volf, Uııal ~kallGln •enet• 
Jeiinl Akielt1r \agbllJUI ipotek 
etmittfr. Haft>ald hn aenetler 
karp!ıkm Oldujündan billhare 
on para efmemiştir. Şimdi Akşe
hir bankası, Emaf bankasından 
hem bu senetlerin parasını, hem 

Din Eaaf ba•kam 
balasecL:rkea mlessİllerclen ta • 
Ztilıta Sabit Beydi beyaaa 
olarak aermayenin çoiallllmlall 

· ıçia 7apdaa umumi heyet to 
bluaa vali llulai.ldia BeJ,in riy 
ilet ettiji yazalmı~ Zlhttl 
La topJantıya Muhiddin Be>· 
ri1uet etmedijini, batannda 
dıjana f&re Celil Sahir Be 
riyaaet ettipü IÖylemip. 

Yunanlı Gözile Edirne 
( Baştaran 1 inei aayfada ) 

Bütün Trakyayı birçok nakliye 
vasıtalarile gezdj m. Y eşilköydea 
aonra güzel bir deniz motarile 
sevimli Katkratyadaa ıeçtim. 
Oradan Bly6kçekmeceyi aelAm
ladıktan sonra kara yolile Süvri· 
ye, küçük bir SeyrisefaiD vapurile 
de T ekirdağına geldim. Bir oto• 
mobil ile Murath demiryolu iataa-
1onaaa ayak bubiım zaman 
tuhaf Lir badiae ile karşalafbm: 

iki Ttır~ vatudq Muratlı 
istasyonundan kendi itleri için 
Edirneye gidiyorlardı. ikili de 
tren hareket etmeclea eftel b..
lannda fesle ıezfyorlarda. Tren 
kalkar kalkma. derhal falerini 
ceplerinclm çakardaldua fapka ile 
defaftirdiler. 

• On iki sene effel ,anlllillm 
Karaağaç'la bas&nkl Karaafaç 
arauncla hiçbir fark ve değiıiklik 
yoktur. Hiçbir bina yapalmamlf 
ve eski binalar büsbütün harap 
olmuş.-. 

Karaağacın umumi göribıiltl 

tamamen Avru.,. k-1>alann4 
benziyor. Bil-... buglhllenle feia 
ve ferace de orlada lralbnJ. 

Kalabaım bltlla ~ tah
tadır •• Geaif Ye gtbel cadcleJerl 
kasabaya tirin bir manzara ._.. 
yor. Fakat artık eski dllkklnlar, 

eski kalawdM_,_ n hLhaaa 
etJld blabalik " ticari faaliyet 

"-'-··· l.tasyonda birkaç otomobil. 
yolculara Edirneye götürmek içia 
bekli) orlardı. Ben de C:iğer yol
cular gibi bir taksiye atladım ve 
ıeniş ağaçb caddelerden Ediıne
ye hareket etilin. 

Edirne Türkiyeaba • -metlll 
plairlerinclea biridir. Ve ba 
tarihi bir bl7liklllp maJiktif. 
Nuıl Buna tarihte yllbe=,_2 
tamnm'f bir teJıirse, •• 
aiD aebebi de Oamanh lmp.,.. 
torlajaaua payitahtı olmua, .. 
raylana burada kuralmata ile, 
Ectrne de ayni Mh~ llJ1•t 
lidir. Ba kıymet apl ılliiı• • 
seu.di,. camiDe de aJAkadardir. 
Benim ba cami hakkındaki tarihi 
•• miaıad malGmabm, oaclaa 
hah• .Pifecek kadar MDSla 
~dir. Fakat 12 RDe enel 
tdimeJi 16rdtıtaı. ••maa ~ 
betinin btıyliklüjlne Ye miıa.-. 
lerinin yükaekLjine haJl'AD olnallft 
tum. 

Selimiyenin buglinkü ~ 
kım11ıhk bissid ven,~ .'•;»co• 
celbi İfİDe ehemmiyet ftdlcliii 
lll'llda l>u camiia tamiri ve 8J 
retçUerin takdir baJaelanita ara 
Eclirne için her IJalde tbmal edl
memek IAzım gelea Wr aoldaciaW 

...... ~ bir -tim .. 
Sat ...... yap•ıcla. 

T.nf'• NW de a,nclar ve iN 
.ı. ~ s:bı tiıket ıema.. ...... ,.....c11r. lleseli iki nokta 
.,.mdakl prip tlcret tarifeli de 
illlDs bir mahl1ettedir. Şirketla 
ftcl lrallanN11nda, bir:nci meYW 
ftletmeslııde ve daha birçok ,.. 
lerde ıa.tercliji mütldl&t ta _,. 
IU11yacak kadar çoktur. 

l.t.uaı z.,.... '°""" .... ..... 
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Gavur Mehmet 
Yedi (Aşık) lar Şirketı 

Her hakkı mahfuzdur 25- 4. 934 j 
No. 104 Tefrik 

Liin • 
ı .. 

T burağası Gavur ehme , Ar ı Onu 
ika ı Altına ıyordu .. 

Diye dllşünüyor ve karakolun 
kapısından çıkıyordu silah tarra· 
kasını andıran sert bir aes, 
birdenbire kulağının dibinde pat• 
Jadı. Kapının önfinde duran düşllk 
bıyıklı bir zaptiye çavuşu: 

- Haaas, duuur.. SeUiaaAm, 
durl (1) 

Diye bağırmııh. Gavur Meh· 
met, sağına soluna bakb. Kapının 
iki tarafındaki nöbet ku!Ubelerinin 
tinünde duran nöbetçilerin tüfek
leri, kendini selamlamak için 
knlkmışb. Arbk, tabur ağası 
Mehmet ağa • olan Giiwr Meh· 
met-, derhal kendini topladı. 
Şakır şakır ucu yere ürünen 
kılıcını sol e1ile sıms:kı kavradı. 
Dimdik bir vaziyet aldı. Sağ elini 
evvela çenesine ve sonra sağ 
kaşının üstüne kaldırdı. Nöbetçi
leri seliimladı. 

Ve.. Gözlerini bUrilyen buhar 
o anda eriyerek, yanaklannın 
O tnnden iki damla yaş kaydı. 
Bıyıklarının arasına yuvarlandı: 

- Zavallı Gavur Mehmet •• 
Keşki~ sonuna kadar Gawr Meh· 
met olarak kalsaydın. Hiç olmaz
sa, hOr yaşardın. 

Diye Mmldandı. 

* Gfıvur Mehmedin evının bu-
lunduğu mahalle hayretler içinde 
kalmışlardı. Şimdiye kadar onun 
oturduğu ev:n açıldığını, kapan· 
dığını.. Oraya girildiğini, çıkıldı· 
iını gören olmamıştı. Bu esra· 
rengiz evin tekin olmadığını id
dia edenler, ve hatta kapısının 
6nünden geçerken haç çıkararak 

oradan bir an evvel uzaklaşmak 

1 tiyenler bile vardı. 
Halbuki bu akşam evin ka· 

paları ardına kadar açılmıı, çal· 
gılar çalınmıya başlamıştı. Ga· 
latanın hatırı ayılır esnafan; 
ğirbaşlı kabadayılan takım ta
kım geliyorlar, kapının önünde 
tebdil memurları ve zaptiye ça
vuşlan tarafından istikbal edile
rek sıfatlanna ve derecelerine 
göre ayrılmış odalara sevkedili· 
yorlard •. 

Evin geniş avlusunda bir ban· 
do askeri muzikası mHJi havalar 
çalıyor; 

Çeçen kızı, 
Çeçen kızı. 
~en allar gey, 
Ben kırmızı. 
Sen gül topla 
Ben nerkizi • 
Yandım sıına 
Çeçen kızı. 

şarkısının kıvrak ve raksan 
ahengi, dalga dalga etrafa ser
piliyordu. Sokaklar, damlar, du
varların üstü, mahalle halkile dol· 
muştu. Kapmnı etrafı, renkli 
kandillerle donablmıştı. içeride 
sofralar kurulmuştu. Bir taraftan 
yemekler yeniliyor; diğer taraftan 
karakulak suyu gibi içki içili
yordu. 

Üst kattaki buynk oda, zap
tiye müşiriyeti erkiinile bazı adli
ye memurlarına ayrılmışh. Bu
rada da Gavur Mehmede ait 

[1] - O devırdo kolağası rütbesine 
kadar olan znbitlere nöbetçiler yalnız 
(ha dur) urlar; binbaşılara, hem (has), 
hem da (selam) dururlardı. 

menkıbeler naklediliyor, bunlan 
bilmiyenleri hayretten hayrete 
diişürüyordu. 

Köşeye kurulmuı olan Arap 
camisi imamı Hacı Hafız Lebip 
Ef., aatini çıkararak baktı: 

- Vakit gelmiş. 
Diye mırıldandı. O zaman ka· 

pıya yakın bir yerde oturan er
teftiş Hllsnn Efeodi yanındaki 
deli Kerim Efendiyi kolile dllrttn. 
Karşıda oturan Çerkes Hasan 
Efendiye ba§ile işaret etti. Bu 
fiç zat, dışarı çıkblar. Karşıda, 

önilnde bir zaptiye neferi oturan 
küçük odanın kapısı ·önilade dul"" 
dular. Hüsnü Efendi, parmakla· 
rmın ucu ile kapıya hufifçe vurdu. 
Kapı aralandı. 

Hüsnü Efendi, başını hafifçe 
k pının aralığına eğdi: 

- Hadiye Hanım.. Buraya 
geliniz. 

Diye se lendi... Kapının arka· 
sında ipekli bir kumaşın hafif 
hışıltısı işitildi. O zaman Hüsnil 
Efendi biraz daha yüksek bir 
sesle şu sözleri söyledi: 

- Hadiye Hamın. Siz misiniz? 
Evet. 
Hadiye Hanım!. Binbir 

kuruş mihrimuaccel ve binbir 
kuruı mihrimüeccel tesmiyesile •• 
sizin, zaptiye tabur ağa ı Meh
met ağa ile aktinizi icra etmek 
istiyoruz. Trafınızdan vekil ola
yım mı? •. 

içeriden, tatlı bir kadın aeal 
cevap verdi: 

- Olunuz. 
- Olayım mı? •• 
- Olunuz. 

. - Tarafınızdan Yekli olayım 
mı? •• 

- Olunuz. 
O za mon HüsnO Efendi ya-

nındakilere döndü. 
- işittiniz mi? •• 
- Evet.I 
- O halde sizler do şahit 

olunuz. 
Üç kişiden mUrekkep olan bu 

heyet, bllyük odaya • geldiler. 
İmam Le bip Efendin in önün do 
durarak: 

- Vekaleti aldık. 
Dediler... Derhal buhurlar 

ödağaçları yakıldı. Gtizel sesli 
bir hafız, izdivacın hayırlı bir İf 
olduğuna dair ayetlerden mürek
kep bir aşır okumıya başladı. 

Beş on dakika süren mera· 
simden sonra; ( Zaptiye Tabur 
Ağası Mehmet Ağa) ile (Hak 
dinini habul ederek Hadiye Hanım) 
tesmiye olunan (Luna) nın akitleri 
icra edilmiş, aşağıdaki odada 
hovarda misafirlerini ağırlamakla 
meşgul olan Gavur Mehmede 
müjdeciler gitmişti. 

Nikah merasimi bittikten on• 
ra, ağır başlı misafirler, birer 
birer çekilmişlerdi. Sıra, Galata
lılar glirühuna gelmişti. Fakat 
onlar sabahlamak istiyorlar; 

- Gavur Mehmedin şerefine, 
hepimiz küfe ile evlere gideceğiz. 

Diye feryat ediyorlardı. Bere
ket versin, Deli Kerim Efendi 
ortaya atılmış: 

- Ulan, utanın be.. Sabaha 
kadar bekletip te zavallı Gavur 
Mehmedin yüreğine mi indirecek· 
siniz. Yok mu bir silpllrge sopası. 

( Arkaaı var , 

SON POSTA 

Kadının 
Meharetlerinden 

Komsiyoncu - Mektuplarınıu 
ı:ahmetsizce açabilmeniz için size 
bir makine vereyim 1 .• 

- Hacet yok. Kanm o va• 
zifeyl her zaman ve u talıkla 
yapar 1.. 

--~·'"'"""' 1 
Dünya 1ktısal Haberl•rl 1 

i 
Dünya Buğday 
Mah$u/ü 

Roma Beynelmilel Ziraat en • 
Zıgadeleşi· titnsU içinde bu

lunduğumuz 1934 
yor senesi Buğday mah 

1 

ıulünü Sovyet Rusya hariç ol· 
mak llzere bütün dünya için (96) 
milyon ton olarak tahmin etmek· 
tedir. Geçen senenin ayni mınta· 
kalara nazaran yapılan istihsalat 
istatistiki neticesi (102) milyon 
ton olduğuna göre· bu seneki ci· 
han buğday istihsalab bir yıl ev· 
veline kıyasen altı milyon ton 
noksandır. Maamafih bu hesap 
haricinde kalan Sovyet Rusyamn 
geçen eneki (20) milyona muka· 
bil bu ene (27) milyon ton istih- • 
salatta bulunduğu yolunda dola· 
şan haberlere bakılırsa istihsalat 
geeen yılın ayni olacaktır. Yapı• 
lan ve yukarda mevzubahs edilen 
tahmine nazaran bu rekoltenin 
(46) milyon tonu Avrupadadır. 
Bir yıl evvel bu kıt' anın rekoltesi 
(40) milyon olduğuna göre Avru· 
padaki rekoltede de (6) milyon 
ton kadar bir ziyadelik görllle· 
cektir. 

* RomaJan bildiriliyor: ltalya 

Lıretin 
KıgmP.tinl 
Muhafaza 

ıı.------

hükümeti bu hafta 
içinde mühim mali 
kararlar almışbr. 
Roma hükümeti 

talyan parası olan liretin kıyme· 
tini muhafaza edebilmek için ha· 
yatı ucuzlatmayı zaruri görmek
tedir. Bu münasebetle alınan ka· 
rarlardan biri ile memur maaş
larından ehemmiyetine göre yüzde 
altıdan on ikiye kadar kesilmiştir. 
Ayni maksntla bütün icar bedel
leri de ikametgahlarda yüzde 12 
ve ticarethanelerde de yüzde 15 
nisbetinde tenzil edilmiştir. Bu 
kararlarla ltalya hükumeti balyan 
istikra:zlannın faizini yüzde beşten 
ylizde üç buçuğa indirmekle 
başladığı "hayalı ucuzlatma siy -
etine devam etmiş bulunuyor. 

Bu son kararlar neticesinde 
memur, müstahdem, ev sahibi ve 
iradı olanların geliri mütesaviyen 
azalmıştır. Bu gelir azlığıoın di· 
ğer sınıflar üzerinde tesir et· 
mt:kten geri kalmayacağı ve 
böylelikle hayatın ucuzlayacağı 
biltçenin tevazUne doğru gidece• 
ği tabii görülmektedir. Bu suretle 
liret kıymetinin muhafazasında 
muvafık olunacağı kanaati kuv• 
vetlidir. ,,. 

Parlamentolar arasındaki tica
Parliimento- ret konferansı 
l T: t önUmUzdekl eyllll 
ar ıcare ayınm (16) sından 
Konferansı ( 20 ) sine kadar 

devam etmek üzere Belgrat'ta 

Nlsa11 25 

Zekiye Hanım •. 
.. , r;ae::c • • • • • •.....-•• .,....,~ ~ ............. 

Yoğurtçu Behlôl Ağa İle Sokakta 
El Peşrevinde 

- --
-

Sahne, bir yoğutçu lle bir hanımın kavgalannı tesbit ediyor. 
Zekiye hanım, yoğurtçu Behlül ğa tarafından tecavüze uğradığı 
zehabile mukabelede bulunmuştur. Bir tesadüf, foto muhablrimim 
bu ıahneyi, bu eklile tesbite imkan vermiştir. 

Japonyaya Karşı Blok 
( Baıtarah 1 inci aayfada ) 
Diğer emperyalist devletler de 

Japonyaya para vermekte, iktısadi 
kalkınma ına hizmet edecek yar
dımlarda bulunmaktadırlar. 

Çin ordusu, Alman zabit ve 
kumandanlannın nezaret ve ku
mandası altında tensik edilmek· 
tedir. 

Japonya, bugünden harbi göze 
alarak bütün emperyalist devlet
lerin Çinden ellerini ayaklarını 
kesmeleri lazım geldiğini ihtar 
etmiştir. 

Japonyamn bu ihtarma Ame
rika derhal fi'Ji cevap vermeye 
karar vermiştir. Bir tarııftan lngil· 
tere ile ıiyasi ve askeri bir an-

1 

laşma yapmak için milzakerata 
girişmiştir. Bir taraftan da Çine 
daha geniı miktarda tayyare 

göndermeye ve tayyare teşkilabm 
artırmıya teşebbüs etmiştir. 

Amerika Ticaret Nezareti, va• 
~iyetin karışıklığına binaen, sablı
ga çıkanlmış bulunan eski gemi-
lerin satışına da durdurmuştur. Bu 
gemileri bilhassa Japonlar satın 
almakta ve bunların demir kısım
larını mühimmat imalinde kullan· 
maktadırlar. 

Amerika hilkGmetf, Çine yeni
den para ikrazma da karar ver
miştir. 

( Bu hususa ait en ıon telgraf.. 
lar beşinci sayfamızdadır. ) 

Japonya İle • 
ı Gidiyor ... 

( Baıtarah S tncl ıayfada ) 
Hariciye nazın Sir Con Slmon 

Çin meselesi hakkında sorulan bir 
suale kartı da demlttir ki: 

" fnailterenin giUtOtfi ılyHet yil
zünden Uzak Şukta •ulbun tehlikeye 
düıeceğinden korkmıya sebep Joktur. 
Siyasetimiz bu tehlikelerin önüııe 
geçmeyi istihdaf etmektir.,, 

P81"lemento, bu muelede Amerika 
ile aiyaset beraberliti taraftarıdır. 

J ponya HllA Tehdit Ediyor 
Cenevre, 24 - Burada bulunaa 

Japon diplomatlanndan M. Y okohama 
demittir ki: "Eğer Çin, kendisine 
iktaıadi veya herhangi bir yardım 
için ecnebi devletlere milracant eder• 
se bu vaziyet, tnrki Asyada sulhil 
tehlikeye dil9ürür • ., 

* Tokyo, 24 - Kabine, hariciye ne-
zaretinin Çin hakkındaki beyanatını 
tasvip etmiştir. Kabine ayni zamanda 
Japon hava filosunun 646 tayyareden 
ibaret olan bugünkü sayısını üç se
nede 1146 adedine çıkarmaya karar 
vermiştir. 

toplanacaktır. Konferans ruzna· 
mesi bugünkü iktisadi ve ticari 
işleri yakından alakadar edecek 
mahiyette birçok mühim mesele
lerle doludur. Bilhassa Avrupanın 
iktisadi vaziyetini tetkik ve ıslahı 
için lazım gelen tedbirlerin mey
dana konulması, demiryolu ve 
para meseleleri konferansın en 
ziyade meşgul olacağı noktalan 
teıkil etmektedir. 

* Önümüzdeki liaziran ayının 

degnelmilelı o.n üçünden yirmi· 

Z
. 

1 
sıne kadar Buda-

ıraa t 'd peş e e on altıncı 
K ongresl beynelmilel ziraat 

kongresi toplanacaktır. Macar 
Ziraat Nezaretinin himayesinde 
olan bu kongreye muhtelif mem· 
leketler iştirak edecektir. Arzu 
eden şahısların da kongrede bu
lunmaları imkanları görüşülmüş
tür. Bu hususta müracaat takdi
rinde Macaristan Ziraat Nezareti 

Japonyanın Tebllll 
Tokyo, 24- Kablnenla bu aabahld 

içtimaını mQteakıp netredilen bir 
tebliğde deniyor ki ı 

" Joponya, başka memleketlerden 
Çine askeri tayyare ve silah ithalini. 
protesto etmekaizln kabul edemez. 
Japonya hiç bir nçbUe. Çinin tama• 
miyeti mülkiyesine tecavüz etme
yecektir. 

Japonya hilkumetl, baoka devletler 
tarafından Çine yapılacak gayrisiy d 
yardımlara ve lktıaadt müzakerat 
açılmaaına muanz değildir ve olma
Jac ktır. 

Fakat Japon hGkQmeti, Çin'e 
kartı mali ve teknik ecnebi yardımı
nın siya i bir mahiyet almakta oldu
ğunu gördOğünden, bu türlü yardım
lar hakkında ltlraz tıerdine mecburdur 

Asketi tayyare ve •ilah ahm ve 
satımı, devam ettiği takdirde nihayet 
sulhu ve Çin'in vahdetini ihlal ede
cektir. 

jnponyanm, baliha:ıırdalıl vazlyett 
bundan ibarettir. Bu vaziyetin, dev
letlerce anlaşılması matluptur.,, 

\ istenilen izahata ;ermektedir. 

Sofyadan bildiriliyor: lsviçre 
Balgar Yu· hükümeti Bulga-

ristana ayrdmt 
m"~talarına ohm kontenjan 
YenıMahreç- miktannı arttır-

/er mışhr. 1934 sene l 
için ithaline müsaade edilmiş olan 
500 vagon tavuk yıımurtası 700 
vagona iblağ olunmuştur. Diğer 

taraftan Avusturya hükumeti do 
Bulgaristandan ayni müddet zar
fında 1926 snndık yumurta ithal 
edilebilmesiiıi temin etmiştir. is
panya ile yapılan anlaşma neti
cesinde bu memlekete istenildigi 
kadar Bulgar yıımurtası sokula• 
bilecektir. Yalnız Alman yanın 
vasati 58 gramdan aşağı yumur• 
talarm ithaline müsaade edilme
mesi yolundaki kararında ısrar 
etmeai bu mahreci Bulgar yumur
talarına karşı kapalt tutmaktadar. 
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CiMI Ta••lnl mlktan e.hmduldan •bal 
Kq.t Ye kartoa k. 220,000 kilo Clball fabrlk•11ncla Wr _. 
pmblan. urfmda teraklm edip parti 

putl tesllm edilecektir.~ 
11amaiLew.-Şa•111KeA • 

Sigara ...... ...... t,000 • Cihall ,......... Kata 
leıi. ım.Jltlaanı-.. bir ı• 

Hurda ambalaj kltıt
lan. 

s· gara klf;ıdı balyala
nndao çıkan çul parça· 
lan. 
Bakırdan bergamot ka· 
bı 

~o!calara alt mlet•-' 

~ 
801>1n halhi•• 114 ... 
Jimetrel k befa paket 
ambalaj klpch. 
Hurda ~o parplaıl 

:::tem~.~ ...... ı.e.... .... ....... ••• ı.soo • 0Wfabrlkum4a ..... 
lltha...tnde teraklm edip 
parti partı telliaa ecmıeell
tır. ŞUtnameai Ln .... la
be~. 

2500-300 • CiW Levazım anbanada 
olap clerha1 tetlim edileceı. 
tir. 

37 4 adet ı Kabataı Levuua •baimda 
240 kilo olup derhal teaJm edilec:el;s 

tir. 
1 adet Ciball LeftlllD .......... 

... derlaal taliaa eGJIHıile 
dr. 

Seadak Oba& ı-.... ....... 
ol11p d..taal teıli• eclilecı• 
tir. 

119 adet ı Cilt• leftlllD aharmda 
~ kilo oJ.p d.W •• edilecek

tir • 
1100 kilo Ortakly Fer'iye depo '" 

baallthaneıinde olup clerlaal 
tealim edilecektir • 

.c88 adet Cibali Levazam ........-. 
.... clerlaa1 taffm ... ecell. 



- 12 Sayfa 

' • 
HALİS 
.PEKTEN 
ISMARLAMA 
GÖMLEK 

Bu fiata 
gömleğJnize 
yapt1racalınız 
marka da dahildir 

1 
ı• 

Mağazalarım ziyaret ediniz. 

~-1> Beyoğlu Tünel meydam: (Tramvay manevra ıokağı) •e1-•;.~ 

PEİSSİS 
Kadın şapka levazımat. mUessesesl 

En son moda şapka levazımatı muutazamen gelmektedir. 
KADIN, ERKEK ve ÇOCUK BERE iMALATHANESi 

Kız Akşam Sanayi mektepleri talebesine ücretlerde tenzilat. 
._ ____ ~ Rekabet kabul etmez fiyatlarla satış • (16035) 

KANZUK
0 

Yeni Deri ~ 
Merhemi e. 

a 
CD 

"" -· .. -· .. 
Ekzamn, tıraş ynralan, alelllmum yanıklar, meme çatlaklan ile el ve yüzdeki 
deri hastalıklarını birkııQ günde tnmamen geçirir. Her ecznnede bulunur. 

~--!mm!wm __________ _.(15542) 

SON POSTA 

Denizyolları 
fŞLETMESI 

Acenteleri ı Karaköy KBprllbat 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar:ıado 

Han TeL 22740 
it:lriilJ.. ez'l~---

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA Yapuru 25 

Nisan 
Çarşamba 19 da Sirkeci 
nhbmından krukacakbr. "1931,, 

MERSİN 
Sür'at Yolu 

iNEBOLU vapuru 27 
Nisan 

Cuma 11 de Sirkeci nhb
mından kalkacak. Gidişte fzmir, 
Antalya, Mersin, Payas'a. Dö
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllfik, Çanakkale'ye uğraya· 
caktır. (1945) 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 26 

Nisan 
Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1946) 

Trabzon Sür'at 
Yolu 

GOLCEMAL vit':a~ 26 

Perşembe 20 de Galata 
nbtamından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
nllşte bunlara iliveten Pazar, 
Of, Polathane'yo uğrayacak· 
tır. (1947) 

Gemilerde gemi katiplerin· 
den alınacak baetler zamma 
tabidir. Her yolcunun bileUni 
acenteden . alarak vapura 
girmesi menfaati iktızas:n· 
dandır. (1948) 

Ömer Kenan müstahıaratında GANi 
BALIN isimli Mf'hmet Tahir firmoemdaki 

SAÇ BOYALARININ 
bu kere) piyasaya taklitleri çıkarılırut 
olduğundan muhterem müşterilerimizin 
nazarı dikklltini cclbederiz. Y:aloız Mah
mutpaşa 131/186 No. lı mağazadan man· 
da hiçbir yerde toptan satı~ mahalli 
btduurnndığı ilan olunur. (15991) 

Or. HORHORUNi 4' 
Eminönü Valide Kıraathanesi 1 

~--~yanında• (15570) ~ 

Galata' da Karaköyde meıhur 

Büyük Elbise fabrikasında 

ısmarlama kostümler 

2 3 1
/ 2 Liraya 

Kadın, erkek ve çocuklara 

KOSTÜM 

En 

PALTO 
MANTO 

ve Muşambaların 

müntahap çeşitleri 

T ediya tta T eshiJat 

Zamanımızda SO yatındaki kadın

lar bu 3 noktanın buruıukluklannı 
i'İdererek Ye cildini temizliyerek 30 

Y•fındakl kadınlara ben:ıiyebilirler. 

Viyana Üniveraiteıl profesörlerinden 

doktor Stejıkal, cilde gençliğini vo 

taravetini iade eden ıayani hayret 
bir ketif yapmııtır. "Biocel,, namını 
tafıyan bu mahıul genç hayYanlardao 
alınara~ harikulade bir tarzda 
tekıtf olunmuı bir müstahzardır. 

Nisan 25 

Bu hulasa, timdi •pembe renkll 

T okalon kremi" nde mevcut olup. 
solmuı ve burufmUf cildi derhal 
besler. Gençlettirir, çökmllı etleri 
kuvvetlendirip aertlettirir, cildin rell4 
rine gençlik .. tazelik ka:ıandınr. 
11Tokaton hreml,, hiçbir vakit ma
vaffakıyebizlik görmemittir. Onun 
muvaff akıyetinl tekeffül eder Ye, 
alul takdirde paranızı ıeri nri
riz. (15195) 

Sabırsızlıkla açılmasını beklediğiniz 

KAPLICALARI 
1 Mayıs 1934 te açılıyor 

Fiatler çok mutedildir. Mayıı ayı zarfında Kür için gelen
lerin otel ve banyo ücretlerinden ayrıca % 40 tenzilat yapılır. 
Gezmek ve eğlenmek için bir gece kalmak üzere geleceklere 
mahsus yol, lokanta, otel ve banyo ücretlerini havi tenzilith 
karneler yapılmıştır. Bu karneler 1 M1tyıı 934 tarihinden itiba· 
ren Köprü Adalar vapur bilet gişelerinde satılacaktır. "1825,, 

. . - - ~,..1"11i~··:-~~·~~$' i-- '~J---·.11·. ~-- . -. . • . . - . 
~t1·. ·.v·,. ~·n··. :tl':\'·-..·;..;o ... , -·-~ - . .:.- •. . l • • " ·'~ .. • .. ! 

--

Macunu 

Olzeı 
Şapkadan 

evvel 
Gilzel 11111 

Dişl~rine ehemmiyet vcrmiyenler ııhhatlerinin eıaıını ve 
güzelliğin sırrını bilmiyorlar demektir. 

Dişlerinizin güzel olmasını istiyorsanız sabah ve akşam 
gilnde iki defa muntazaman RADYOLIN ile fırçalayınız. 

.. :. . ... : . '. ,,~ \ · ., :''' •1 ;ıo, -,:r • .... , ~··=-· '•t '• 

PETROL ·z M 
SAÇ bakımı için en iyi bir ilAçtır. 
Saç dökülmesini ve ke,eckleri 
durdurur. (16022) 

Darüşşaf aka 
Nlüd ürlüğünden: 

Mektepte mevcut müstamel Y• 
bet beysıir kunetinde bir dinamo 

ile rezistan11 ve ayrıca santirifüj bit 

tulumba1ı pazarlıkla sablıkbr. lıtek 

edenlerin 29 I Nisan I 934 Pazar günU 

ıaat 10 da Darünafakada bulun• 

malan. (1933) 

···················································-.. ···· Son Posta Matbaasıj 

Sahibi: Ali Ekrem 
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